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 תרושקתל אובמ - 'א קרפ

 בלושמ רתוי ,בחר רתוי ,רהמ רתוי - תרושקת .1

 "0 עדימ תורוקמ .2

 ו תרושקת תותשר .3

 =----ההחההההההה-ה--ההתרההההרההההההההההההההההההההלחההההההההההל ןופלטה תשר 4

 בסבב שב ןופלטה תשרב תורשקתהה ךילהת .5

 מש 2 כ 5 בק יא קרפ םוכיס .6

 םימדומ - 'ב קרפ

 ה בכ ה הלקומה גויח סדומ .1

 ו רצק-חווטל םימדומ .2

 בב תינורכניסאו תינורכניס תרושקת .3

 ----הרהרההההההההההההרהההההי קיפאה לוביק .4

 ----הדההההדהדהההההההההרהההההההרהההדההההההדרדההההההההההדהההדל יב קרפ םוכיס 5

 םיינורכניס םילוקוטורפ - 'ג קרפ

 ----ההההההההההההההההההההלהההההה המדקה .1

 ו 5010 לוקוטורפ .2

 ב 5010 לוקוטורפב תודשה טוריפ .3

 ו 510 לוקוטורפב תורגסמה רורפס .4

 הררדדדה 5010 לוקוטורפ סושייל תואמגוד .5

 0 סיפסונ םיינורכניס םילוקוטורפ .6

 0 יג קרפ סוכיס 7

 םירפסמ לש הביתכ תוטיש - 'ג קרפל חפסנ

 םיבברמ - 'ד קרפ

 ל (וטווופוסאוחט) בוביר תוטיש .1

 ו דפא יבברמ .2



 וי

 (5זחטא) םייטסיטטס םיבברמ 3

 סיסחוד .4

 תונמ גותימ - 'ה קרפ

 (ק80661 5ושוזסחוחַפ) תונמ גותימ תייגולונכט .1

 המת שש הירוטסיה תצק .2

 ב תונמ גותימ תשר .3

 תורגסמ גותימ - 'ו קרפ

 המדקה .

 8 תניקת .

 ז₪ ימושלי .

 (00זהת1180 |תזסזחוהזוסה 3316) 0|₪ .

 בובירה תוטיש שולש תאוושה .

 | קרפ סוכיס .

 ופסא - 'ז קרפ

 ןופלטה תשרב היצולובאה .1

 ----ררדרדדדרההההרהההההההרההדדההההההררההההדהדרררדדהדדדז תוינקת סוחיי תודוקנ .4
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 --הררדההדרההההההההרהרהרהההההההההרהההההההההרההההיההההדדדהו [.ג5-ס לוקוטורפ .6
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 תישילשה המרב !פסא יתותיא 7

 ופסא ימושיי 8

 הניקת - 'ח קרפ

 0 הניקתב ךרוצה .1

 תרושקת תורוטקטיכרא - 'ט קרפ

 ו |--| המדקה .1

 ב = מנ תויטרפ תורוטקטיכרא .4

 תקום טשששב תוחותפ תורוטקטיכרא .5

 ו דספ/וס תורוטקטיכרא .6

 יש לשבש שש שש יט קרפ םוכיס 7

 06-ה תכיפהמ - 'י קרפ

 מ םיישיאה סיבשחמה תוחתפתה .1

 8 ₪0-המ תרושקתה תויורשפא .4

 8 יג קרפ םוכיס .5

 (! \א) תוימוקמ תרושקת תותשרל אובמ - א"י קרפ

 ו ושגא לומ !גא - המדקה .1

 0 תוימוקמ תותשר תוחתפתה .2

 וו תוימוקמ תותשר הנבמ .3

 -----רדרהההההההההההההההההההההרההרהההההההההה תותשר תייגולופוט .4

 וו יז קרפ םוכיס .1
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 תרושקתה ךוות .5

 השיג ילוקוטורפ .6

 טנרתא - ב/'י קרפ

 רו המדקה .

 ו טנרתא תשר תלעופ ךיא .

 /73// ...---ררהההדדההד--- 1088885 טנרתא ןקת

 0 1088562 טנרתא ןקת .

 8 188505 טנרתא ןקת .

 ו 1089561 טנרתא ןקת .

 ו 108859" טנרתא ןקת .

 00 0 4058 א 20 000 | םירביסנרט .

 2 כב (₪606816ז5) סירזחשמ .9

 -רררדדדררהרההרהרהרההרההההההרדרהרהההדהדהההרדהדהדדדדדד טנרתא תותשר ןונכת .0

 --רררדדדההדהההההההההההההההרהההההההדההההההרדרההההדהההד טנרתא תרגסמ הנבמ .1

 בייי קרפ םוכיס .2

 (דסאשא חוא6) ןומיסא תעבט - ג: קרפ
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 ו תרגסמ רודיש ךילהתל המגוד 5

 ב הרקבה ינונגנמו יביטקאה רטנה .6

 כת טבל ב 2 ןומיסא לש סדקומ רורחש 7

 ב ילאיצנרפיד רטסיצנמ דודיק 8

 מ סייאטו טנרתא תאוושה .9

 2 ה5ש-םםהחהתתאטההר0הםההחררהההההההההםההההכ-ה-ההההההלטטהשבב גייל קרפ םוכיס .0
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 זססו - די קרפ

 המדקה .1

 0 ןומיסא-תעבט תשרב זססו-ה 3

 -----הרהההרהההההההההההדרההההההההההה תרגסמהו ןומיסאה הנבמ 4
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 ------ההההרהרהההההההההההההההההההההלההלההההה דייי קרפ םוכיס .6
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 המדקה .1
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 37/0 וייט קרפ םוכיס 5

 (וחוסזחסושסזאוחס) תותשר ןיב רוביח - ז"ט קרפ

 בס סס לג 00 את כ 0

 (פאווסחפ6 1.485) תוגתוממ תותשר - ז/'* קרפ

 ב הובג טרס-בחורל השירדה .1

 6 1.גא גתמ לעופ ךיא .2

 רו !גא גתמ ימושיי .3

 0 המדקה .

 יה תקווה הקמה ל (חסטוופ) םיבתנ .

 0% % 0 5-=-<-==- ןובחלב ותל תוטוש .

 הדדררררהדהרההההההלררהההרהרדהההההההרההההדד (68166/85) םירעש .

 תוהה (₪ז0800851 פסחופוח) ללוכה רודישה בחרמ .

 == וייט קרפ סוכיס .0



 10088981 י)קת .5

 10088861 לש תושגנתהה בחרמ .6

 10088561 ירצומ .7

 וו וקווי סיגתמ גווס 8

 (עוזוטפו .285) תומודמ תותשר .9

 כ ב תישילשה הבכשב \ו.גא יגתמ .0

 קי ב-2000 /וגא ינקת .1

 --הההההרההרההההההההההההההההההההדהרהההההדההההההההההה- וש גותימ .2

 בל שי  ר זייל קרפ םוכיס .3

 הוו - חי'* קרפ

 ב סויה לש תרושקתה תותשר 1

 ההם םופסא .2

 ו 8ופסא לש םילוקוטורפה תובכש .3

 אזו את הנבמ .4

 אדוו תשר יקשממ 5

 ק-עאו יתותיא .6

 (1 האש) !/גא םחוט!הזוסח .7

 הרווי הזו לעמ וס 8

 פס .9

 (50א5ד/50₪) תוינורכניס תויטפוא תותשר - ט'* קרפ

 (904) םויכ תרוסמתה תותשר .1

 תינורכניסה הטישה תוחתפתה 2

 תינורכניסה הטישה תונורתי .3

 תינורכניסה הטישה ןורקע .4

 5ם8 דויצ 5

 5ס₪ תשר תודירש .6

 טייי קרפ םוכיס 7



 טנרטניאה תשר - 'כ קרפ

 טנרטניאה לש הירוטסיהה

 -דדדה דספ/וק תרוטקטיכרא

 ---ררררדרדדדדהדז ןק תובותכ

 ---- טנרטניאל העובק השיג

 ב היויולטב טנרטניא
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 .הלכלכהו היישעתה ,קשמה ילגלג תא עינמה קלדה סויכ ןה בושחמהו תרושקתה תוכרעמ
 ,רוציי ,לוהינ ימושיי םיצירמו ,תשרל םירבוחמה ק6 יבשחמ תוארל רשפא ןוגרא לכב
 ,הלודג תינוגרא תשר םירצויו זכרמל םירשוקמ םיקחורמ םיפינס .יוכו שכר ,תייהנה
 .יטיפה םמוקימל רשק אלל ,"תוילאוטריו תותשרייב םירבוחמ תונוש תוקלחמ ישמתשמו
 .ופסא יווק וא םיריהמ םימדומב שומיש ךות ,תלבוקמל הכפה איה םג תיבהמ הדובע

 .ןוגראה תוליעפל תיטירק איה הב תולתהו ,עדימה תכרעמ זכרמל הכפה תרושקתה תשר
 לדג רבועה עדימה חפנו ,הדמתהב הלוע תשרל רבוחמה יפקהה דויצהו םיבשחמה תומכ
 טנרתא :תועיפומ תושדח תויגולונכטו הלש תלוכיה ףסל העיגמ תשרה .הלולת הרוצב
 .הדוו-ו וס גותימ ,טנרתא-הגיג ,ריהמ טנרתא ,גתוממ

 הצקמ תויתרפיטל ןתכיפה םע ,םייתועמשמ םייוניש תורבוע תויבחרמה תותשרה םג
 םייטפואה םיביסה .גזוו-ו ופסא ,תורגסמ גותימ ומכ תושדח תויגולונכט תלעפהו ,הצקל
 תורבעומ עדימ לש תולודג תויומכו ,םיקחורמ םירתא ןיב תיטרדנטסה תיתשתל םיכפוה
 ,םילבכב היויולט ,םינייול ,לגורקימ תוכרעמ .\וופא-ו פסח לש תוינשדח תויגולונכטב םהילע
 תימלועה היצקינומוקלטה חתנב ןמוקמ תא ןה ףא תושבוכ 65%-ו תירלולס תרושקת
 .המייתסנ סרט המישרהו ,תימוקמהו

 ,ראודו םיצבק תרבעהל תימלוע תשרכ הליחת ,תורתוכל הרעסב הצרפ טנרטניאה תשר
 תחת םייקש המ לכ לע יתוזחו יפרג עדימ ליכמה קנע סינותנ סיסבכ ךשמהבו , ינורטקלא
 תשמתשמה ,טנ-הרטניאה חותיפל האיבה טנרטניאה לש תררחסמה החלצהה .שמשה
 .עדימה לוהינו בושחמה תשיפתב הכפהמל תומרוגו ,םיינוגרא-םינפ םימושייל םימוד םילכב

 בקע ,תיתועמשמ הרוצב םינשה ךשמב רצקתה תושדחה תויגולונכטה לש העמטהה ןמז
 ןוילימ 10 לש היסולכואל עיגהל ידכ : :המגודל .תרושקתה קושו 80-ה קוש לש תורגבה
 ק0-ל ייחקליי םישמתשמ לש תומכ התואל עיגהל .הנש 40 ופלח ,ןופלטב םישמתשמ
 הנשב ייתאז ושעיי טנרטניאה ינפדפד לבא ,םינש 4 ייחקליי ספ תס\\- -ל ,םינש 7 לש הפוקת
 .דבלב םישדוח 9-ב םישמתשמ ןוילימ 10 לש היסולכואל עיגת 8/8-ה תייגולונכטו ,תחא
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 ,ןארידת :תמגודכ) תוקיתו תרושקת תורבח דצב :לארשי לע החספ אל תרושקתה תכיפהמ

 ,תליג :תימלועה תרושקתה ףונב ובלתשהש ,תוריעצ תורבח לועפל ולחה ,(801-ו דרלט

 הברהו ,קט-לאקוו ,טניופ קיצ ,(800%) םוקסיינ ,(סנמיס) טנרוא ,(יגדאמ םויכ) טננל ,דר

 ,םינש 10-כ ינפל דע <ראב דיחיה תרושקתה ליעפמ התיהש ,ייקוביי יבחל .תורחא תורבח

 ךילהת .65₪-הו ירלולסה ןופלטה ,איילניבה תרושקתה ,םילבכה תורבח ופרטצה

 ,םישמתשמל ועצוי םישדח םיתורישו ,(םלועה לכב הרוקש יפכ) ךשמיי ,היצלוגר-הדה

 ,תיתרפיס היולט ירודיש ,םילככה תשר לע טנרטניאו הינופלט ,השירד יפל ואדיו :ןוגכ

 .דועו ,םיתבב תורישי סינייול תטילק

 ןופלטה תפוקתמ לחה ,בושחמהו תרושקתה תוכרעמ לש היצולובאה תא ראתמ הז רפס

 ,תנבומו הרורב הרוצב רמוחה תא גיצהל יתלדתשה .ונימי לש תוינכדעה תויגולונכטה דעו

 רוזעל ןנכותמ טרופמ ילגנא סקדניא .תירבעב תויבותיכ םע םירויצ לש עפש יתללכו

 ירתאו םירפס) תויפרגוילביב תוצלמה שי ןכו ,םייוסמ ינכט גשומ ןבלל שקבמה ארוקל

 .תעד ביחרהל םישקבמה הלאל (טנרטניא

 - דוד הנפדל ,תישאר .יתדות הנותנ םלוכלו ,רפסה תקפהב ידיב ועייס םיתימע הברה

 תונלבסב רמוחה תדלקה - הרובד הנחו ,םיטוטרשה תנכה - ינש יתא ,בוציעהו הקפהה לע

 ןונמא :ורופישל ומרת סהיתורעהו רפסהמ םיקרפ וארקש ייתניביי ישנאל ,תינש .הבר

 המודו רוסמ תורש .תירטיש לאכימו ןייטשקילג השמ ,םורמ יבא ,רבה לאומש ,קשטפ

 ישנאל םג הנותנ יתדות .(תרושקת ץעוי) ןמדירפ יאולו (ייקרביי יבח) ירפ יתנמ םג יתלביק

 תניב לייכנמל ,ףוסבלו .עוציבהו בוציעה ,דומיעה לע תובר וחרטש יי'תויפרג תוקפה תווציי

 .רואל אצוי היה אל הז רפס ותכימתו ודודיע אללש ,לקנצ .י

 .אבה רפסב עמתשהלו ,אוהש גוס לכמ תורעה םיארוקהמ לבקל חמשא

 סחש יבצ 1997 ילוי



 בלושמ דש 4 רתוי ,רהמ רתוי - .תרושקת 1
 פעם ילמד מה

 ?והשמ ונל הריכזמ ליעל תרתוכה םאה

 םיצור .רתוי ףא ילואו הדאיפמילואב ומכ ,"םיאיש תורבוש' תוינרדומה תרושקתה תוכרעמ ,ןוכנ
 .שיילסק 14.4 היה 1995 תנש תליחתב םימדומל ץופנהו לבוקמה הדובעה בצק :השקבב 1 אמגוד
 ,1995 תליחתב גישהל ןתינש הממ לופכמ רתוי רמולכ ,ש'לסק 33.6 אוה (1997 תנשב) םויכ םלוא
 ?יתחא הכמ''ב 2 יפ רפתשמ רשא ,יפמילוא איש םתיאר .ש'לסק 56 בצקב םימדומ לע םירבדמ רבכו
 .ירשפא הז - תרושקתב לבא ! אל יאדוב

 הדובעל ( אא) תוימוקמ תותשרב בורל סויה םילצונמ (טדפ) םיככוסמ אל תרושקת ילבכ 1 תפסונ המגוד
 םירצומ קושב עיפוהל ולחה הנורחאל .(ןומיסא תעבט) שיילסמ 16 וא ,(טנרתא) שיילסמ 10 לש םיבצקב
 תציפק רמולכ ,(אזאו תייגולונכטב) טדס תרושקת ילבכ לע שיילסמ 155 לש בצקב הדובע םירשפאמה
 .יתכונה רודה תייגולונכטמ 10 יפ הניה ךרדה

 תותשרל ןהלש יתגרדהה רבעמה רחא בוקענו תרושקתה תוכרעמ לש היצולובאה תא ראתנ הו רפסב
 ייםילימוזמיזייב רדס תושעל הסננ .יחכונה רושעב דוע שחרתהל רומאש ,(םזס30ט8ח6 א6אסזאפ) טרס-תובחר
 תורפסב עיפוהל הנורחאל סיברמה ,יוכו ,8-ופפא ,5₪ו05 ,הדאו ,50 ,זגחו6 9/9 ןוגכ (8טק2וטסז65)
 .תישארבמ ליחתנ ךא ,תיעוצקמה

 עדימ תורוקמ .2

 רבע ישונאה ןימהש רחאל תאגו ,(וחוסזחופווסח א69) /'עדימה ןדיע'' תארקנה הפוקתב תעכ םיאצמנ ונא
 ךרד תצירפב הנייפאתה ולא תופוקתמ תחא לכ .ולש תיתיישעתה הפוקתהו תיאלקחה הפוקתה תא
 .םדאה ינב לכ לש רחסמהו הלכלכה ,םייחה יסופד תא התנישש ,תמיוסמ תיגולונכט

 הכישמה ,(ךליאו םישימחה תונשב) םיבשחמה תייגולונכטב תוחתפתהה סע הלחה ייעדימה תפוקת"

 תותשר רשאכ ,2000-ה תונשב ףסונ אישל עיגת הארנכו (גא) תוימוקמה תותשרהו 80-ה תכיפהמ םע

 (ואידיוו םינותנ ,רוביד) עדימה יגוס לכ לש תיתרפס הרבעה הנרשפאתו בחרנ הדימ הנקב הנלעפות הדו

 .הליעיו הריהמ הרוצב

 ךפה עדימה .רחא םוקמ לכב וא קנבב ,דרשמב ,תיבב אצמנ אוה םא ןיב ,עדימל קוקז ונתיאמ דחא לכ

 בשחנ םירושע ינש ינפל ךאש ,בשחמה .הלוכ הרבחלו תיקסעה הליהקל ,החפשמל - שקובמ ךרצמל
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 התלע (פ0) םיישיאה םיבשחמה תצופת .יחרכה הדובע ילכל ךפה ,םישנאה בור יניעב תירותסמ הנוכמל

 תא יטמרד ןפואב וניש םיבשחמה .דואמ ריעצ ליגב רבכ םתלוכיל ףשחנ ריעצה רודהו ,תררחסמ הרוצב

 .עדימה ןדיע לש לגדה יאשונ סהו ונייח חרוא

 :תונוש תורוצב עיפוהל לוכי עדימה ."תועמשמ ילעב םינותנ ףסוא''כ רדגומ (וחזסזחוגווסח) 'עדימיי גשומה

 האצרה ,וידר ,ןופלט :ילוק עדימ ₪

 רפס ,בתכמ :(טסקט) ספדומ עדימ

 סקפ ,רויצ :יפרג עדימ ₪

 עונלוק ,ואידיו ,היטוולט :ילאוזיו עדימ ₪

 ספ-םסא ,טקסיד ,םינותנ \בוק :ינורטקלא עדימ ₪

 .םהלש טלפ /טלקה יעצמא תרזעב עדימ טולקלו קיפהל םילגוסמה םיטנמלא םתוא םה '*עדימ תורוקמ"'

 .עדימ לש רחא גוס טולקל רשפאמ סהמ דחא לכש ,םישוחה ןבומכ םה סדאה לש טלפ /טלקה יעצמא

 .יוכו תרושקתה וק ,תספדמה ,תדלקמה ,ךסמה סה סיבשחמה לש טלפ /טלקה יעצמא

 רוקמ'' הז קרפ לש רשקהב .עדימ רדשל קר לגוסמה טנמלא ללכ-ךרדב תראתמ ''רוקמ"" הלימה :הרעה

 .עדימ טולקל םגו רדשל לגוסמ "עדימ

 :(1.1 רויצ האר) םיגוס ינשל םיקלחנ עדימה תורוקמ

 םייגולנא עדימ תורוקמ ₪

 םייתרפס עדימ תורוקמ ₪

 יתרפיס רוקמ יגולנא רוקמ

 עדימ תורוקמ - 1.1 רויצ



 ,המגודכ .םינוש םירדתב עיפוהל םילוכיה םילילצ לש ףסואמ בכרומה עדימ םיקיפמ םייגולנא תורוקמ
 הדיחיב דדמנ לילצה הבוג .('הליי) עובק לילצ דימת קיפמ םיילקיסומ םילכ םינווכמ ותרועבש ןלוקה
 הבטקואב ונממ הובגה לילצ .ץרה 440 אוה ןלוקה לש לילצה ךכל סאתהבו ,(ו6זוט) "רה" תארקנה
 רוקמהש םילילצה ףסואל סחייתמ יגולנא רוקמ לש ''טרס-בחור'' גשומה .(2 יפ) רה 880 אוה המלש
 ,תדדוב הבטקוא קיפמה ינוימד ילקיסומ ילכ .ךומנה רדתל הובגה רדתה ןיב שרפהה אוהו ,קיפהל לגוסמ
 דעו רה 30 -מ לחה םילילצ קיפהל לגוסמ רתנספה תאז תמועל .ףרה 440-880 לש טרס-בחור לעב אוה
 .ףרה 30- 4200 לש טרס בחור ול שיש םירמוא ונא ןכלו ,(ראה 0

 .(תובטקוא 7 -כ שי רתנספל יכ ליעל םינותנה תרזעב חכוה :ליגרת)

 רה 18,000 דע 40 לש םוחתב איה ולש העימשה תלוכי .יגולנא עדימ רוקמכ אוה ףא שמשמ םדאה
 צרה 4000 דעש םוחתה סלוא .ץרה 10,000 -כ דע 100 לש רתוי םצמוצמ סוחתב איה רובידה תלוכיו
 .הינופלטב לצונמה סוחתה והו ןכלו ,רובידה תנבה ךרוצל רתויב יתועמשמה אוה

 :םייסופיט םייגולנא עדימ תורוקמ המכ לש טרס - יבחור ןלהל

 (ארה 1,000 = צייהק 1) צייהק 20 - תינופואירטס תכרעמ ₪

 צייהק 10 - רוביד ₪

 (ישעמ ןפואב צייהק 3.1) צייהק 4 - ןופלט ₪
 (ןופלט ומכ) צייהק 4 - טקפ ₪

 (<רה 1,000,000 = צ"המ 1) צייהמ 5 - היזיוולט ₪

 .הובגה רדתה תא קר םסינייצמו טרסה-בחור לש ךומנה רדתה תא םיטימשמ ,בורל :הרעה

 .(טוופ :תילגנאב ,תויביס :תירבעב) תויראניב תורפס תרוצב רדושמה עדימ םיקיפמ םייתרפס תורוקמ

 ,יתרפיס רוקמ לש אצומב הדידמ רישכמ םירבחמ סא ןכלו יי1יי רא יס" תויהל הלוכי תיראניב הרפיס

 .1.1 רויצב תראותמה תינבלמה הרוצה תלבקתמ

 שיילסק ,(פ08 וא שיילס) הינשל תויביס לש רודיש בצקב דדמנ םייתרפיס תורוקמ לש טרסה בחור
 ,ןוילימ וא ףלא לש הלפכהל םיסחייתמ ייהגמייו ייוליקיי םיגשומה ןאכ םג .(וופקפ) ש''לסמ וא ,(אסקפ)
 .המאתהב

 :םייתרפס עדימ תורוקמ לש טרס - יבחור ןלהל

 (אטטפ) שיילסק 115 - (םויטנפ) ם0 בשחמ ₪

 (אוטספ) שיילסמ 10 - טנרתא סיטרכ םע 00 ₪

 (אוטספ) שיילסמ 16 - דח סיטרכ םע 06 ₪

 (ווסספ) שיילסמ 155 - הזא סיטרכ םע 06 ₪

 טרס -בחור לעב וניא ,רתויב ופנה יתרפסה עדימה רוקמ אוהש ,פ0-ה בשחמ יכ ריעהל םוקמה ןאכ
 ךכל םאתהבו ,םינוש הבחרה יסיטרכ ןיקתהל ןתינ םכותלש (5ו0ו9) םיצירח םע קפוסמ ₪0 -ה .עובק

 ם רו ₪
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 יתרפיס ש"לסס \\ל

 וו ב "
 ןכ6- יתרפיס ש"לסמפ וס

 יתרפיס ש"לסמ \לל

 יגולכה "הסל 6

 עדימ רוקמכ ₪6-ה - 1.2 רויצ

 לבא .שיילסק 115-כ קיפהל לגוסמה ירוט סיטרכ םע קפוסמ (םויטנפ) ליגרה 56 -ה .טרסה בחור עבקנ

 .(1.2 רויצ האר) םיהובג דאמ םיבצקל עיגהלו םינוש םיפסונ תשר יסיטרכ וב ןיקתהל ןתינ

 טרס-בחור לעב יגולנא עדימ רוקמכ ץוח יפלכ האריי צאו סקפ/םדומ סיטרכ םג 86 -ב ןיקתהל רשפא

 תיביס קיפמ וכותבש הריקסה ןונגנמ :תניינעמ המגוד הווהמ ליגר (הילימיסקפ) סקפ רישכמ .צייהק 6 לש

 וא בותכ רמוח) רוחש טנמלא לע ףלוח אוהשכ "יי תיביסו ,ןבל טנמלא לע ףלוח אוהש םעפ לכב יי0*"

 ,םלוא .תויביט לש ףצר רדשל לגוסמה ,יתרפיס עדימ רוקמ אוה ומצעלשכ סקפה רישכמ ןכל .(ספדומ

 טקפה רישכמ זאו ,סדומ ןכותב וניקתה ,ןופלטה תשר לע ןהיניב רשקתהל סקפה תונוכמל רשפאל ידכ

 .(ןופלט יומד) יגולנא עדימ רוקמכ ץוחבמ הארנ

 תרושקת תותשר 3
 1 נא

 :"תרושקת" גשומה תרדגהל רובענ ,עדימה תורוקמ םהמו עדימ והמ ונבהש רחאל

 .עדימה תורוקמ ןיב עדימ תרבעהב תלפטמה היגולונכטה איה תרושקת

 :8 רוקמל רשקתהל הצור 4 רוקמהש ,המגודל ,חיננ

 קיפא

₪ 
 אא

 :םה תרושקת תריציל םיאנתה

 .(הרבעה בצק) טרס-בחור ותוא ילעבו (םייתרפס וא םייגולנא) םימאות תויהל םיכירצ עדימה תורוקמ ₪

 .(טרסה בחורו גוסה תניחבמ) עדימה תורוקמל םאות תויהל ךירצ תרושקתה קיפא ₪

 .(?לוקוטורפ" הזל םיארוק תרושקת יחנומב) הפש התואב רבדל םיבייח תורוקמה ₪



 ןאכמ רורב .8 -ו א תורוקמה ןיב תרושקת רצווית זא קרו זא ,םימייקתמ ליינה םיאנתה תשולש סא
 םיקיפאו ,םייגולנאה עדימה תורוקמ רובע םייגולנא םיקיפא קפסל הכירצ תרושקתה תייגולונכטש
 .םייתרפסה עדימה תורוקמ רובע םייתרפס

 םישמתשמה תושרל םידמועה םיקיפא הברה לש ףסוא איה (תרושקת תכרעמ וא) "תרושקת תשרי

 :תורוצ יתשב גווסל ןתינ תרושקת תותשר .(עדימה תורוקמ)

 תויתרפס וא תויגולנא תותשר - היגולונכטה יפל ₪

 החישה ךשמל הצקומה קיפא אוה גתוממ קיפא) םיגתוממ וא םיעובק םיקיפא - תורשה גוס יפל ₪

 .(דבלב

 תורש תקפסמהו סיוסמ גוסמ םה היקיפא לכש תרושקת תשר ללכ ךרדב ראתמ "ןנעיי לש עודיה רויצה

 ,ןופלטה תשר ייןנעיי תא ראתמ 1.3 רויצ .(וכו טנרתא תשר ,"תנרפיסיי תשר ,ןופלטה תשר :המגודל) רדגומ

 .םייונמ גוז לכ ןיב צייהק 6 לש טרס בחורב םיגתוממ םיקיפא תקפסמה

 ררב,|!פלטה תשר ]
3 - 

 םיקיפא

 םיגתוממ

 וידר ןופלט

 םילבכב היזיוולט י"ןופאלפ'"

 :תורחאה תוצופנה תותשרה לש רצק רואית ןלהל .הז קרפ ךשמהב הבחרהב רבדנ ןופלטה תשר לע

 םיעובק םיווק תקפסמ תשרה :םיעובק םיקיפא תלעב תיתרפיס תשרל המגוד איה *תנרפיס תשר

 ןתינ הלא םיווקל .%ראב תונוש תודוקנ ןיב (יוכו שיילסק 128 ,שיילסק 64 המגודל) ונמזוהש םיבצקב

 ם ו ו ו כר ורווו)
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 םיבברמ ,םינותנ יבברמ ,(הסטופזפ) םיבתנ תמגודכ ,שיילסק 128/64 םיבצקב םילעופה עדימ תורוקמ רבחל

 .יוכו םינותנ /רוביד םיבלושמ

 ,הרצק הפוקתל םיקיפא רמולכ ,םיגתוממ םיקיפא תקפסמה תיתרפס תשרל המגוד איה ''תנארשי*' תשר

 .םהינש לש יהשלכ היצניבמוק וא ,הרבעוהש עדימה תומכ יפל וא רוביחה ןמו יפל םלשמ יונמה הבש

 םיקיפא קפסל תלגוסמו ,ךשמהב ריכנ םתואש תזגחופ ₪6/8ץ-) א.25 םילוקוטורפב תלעופ ייתנארשייי תשר

 ייוליאכיי םיקיפא םג קפסל הלוכי תשרה .(שיילסק 64) שיילס 64,000 דעו שיילס 2400 -מ םיבצקב םייתרפס

 העיפומ ייתנארשייי ןכלו ,רתוי םיהובג םיבצקבו ,שארמ סירדגומ םילולסמב סרו עדימה םהבש ,םיעובק

 .םיעובק םיקיפא לש הירוגיטקב םג הלבטב

 ךרע-הווש אוה ופפא וק לכ .סינותנו רוביד לש םיבלושמ םיתורישל ןופלטה תשר תבחרה איה ופסא תשר

 בצקב לעופה דחא יתרפיס וק וא ,דחא-לכ שיילסק 64 לש בצקב םייתרפיס םיווק 2 ,ןופלט יווק 2-ל

 ביחרנ היתונוכתו ופפא תשר לע .םיגתוממ סה סיקיפאה ןכלו גויחב םינתינ ופפא יתורש .שיילסק 128 לש

 .ךשמהב דחוימ קרפב רובידה תא

 ןופלטה תשר .4
 כמ ריברה רפא טש טפנפ 8

 ילעב םיקיפא תקפסמה תיגולנא תשר יהוז הרוקמב .רתויב הנימזהו הצופנה תשרה איה ןופלטה תשר

 םייונמ ינש לכ ןיב ,ןופלט תחיש לכבש רבדה שורפ .(ישעמ ןפואב צייהק 3.1) צייהק 4 לש טרס-בחור

 הז קיפא .צייהק 4 לש טרס-בחור לעב יגולנא תרושקת קיפא םייק ,םלועב םינוש תומוקמב םיאצמנה

 \ותימי' גשומה ."גתוממ קיפא'' ול םיארוק ןכלו - קתנתמ אוה החישה םויסבו החישה ךשמל קר סייק

 עובק רבוחמה קיפא אטבמה (הדוקנל הדוקנ) ץ"לנ גשומל דוגינב תאזו ,רצק ןמזל רשק אטבמ תרושקתב

 םרוזה עדימה ןכש ,םיעובק םיקיפא תלעב תיגולנא תשר איה סילבכב היזיוולטה תשר .תודוקנ יתש ןיב

 .עובק ןפואב םירבוחמ םיקיפאהו יגולנא אוה הב

 תרושקתב הנפמ תדוקנ השמישו ,לב םהרג יייע 1876 תנשב המגדוה םלועב הנושארה ןופלטה תחיש

 רשקתהל רשפאמו ,תיב לכב אצמנה ןטק רישכמ ותוא ,ןופלטה אלל ונייח תא ראתל השק .תישונאה

 .םלועב רחא ןופלט לכל

 :(14 רויצ האר) םה ןופלטה תשר לש םיירקיעה םיביכרמה

 .(םיציחל וא ,הגוח) תותיא יעצמאו ,הינזוא ,ןופורקיממ בכרומה ,יונמה תיבב ןופלטה רישכמ ןש

 בכרומ הז וק .(0.0.- 00009 0/1ו06) תימוקמה תירוביצה תזכרמה םע יונמה תיב תא רשקמה ןופלט וק ₪
 הז וק .תזכרמב םייתסמה ידיג-בר לבכל םיפרטצמה ,(2א :תינכט הפשב) םיככוסמ אל םידיג גוזמ
 .ולש (טרס-בחור) לוביקהמ ןטק קלחב קר זא םגו ,החיש תמייקתמש העשב קרו ךא לצונמ

 ,(תזכרמ התואל םירבוחמה) סייונמ יווק ןיב םיבותינ תועצבמה תוימוקמ תוירוביצ ןופלט תוזכרמ ₪
 .(ץוח וק) תרוסמתה יקיפאמ דחאל יונמ-וק ןיב וא



 ךוות .תוחישה תרבעהל י'תורוניצייכ םישמשמו (דזטחאפ) תוזכרמה ןיב םירבחמה תרוסמת יקיפא ₪
 לגורקימ קרוע) יטוחלא וא ,(יטפוא ביס וא ילאיסקאוק לבכ :ןוגכ) ייפ תויהל לוכי תרוסמתה (סוידמ)
 ליבקמב תורבוע תוחיש לש בר רפסמ ,רמולכ ,תבבורמ הרוצב ךוותב תורבוע ןופלטה תוחיש .(ןיוול וא
 .ךוותה ותואב

 תורשפאמה (סה םא= קזושפוס הטזסחופווס םזגחסה =א008ח8פ8) תויטרפ תוזכרמ תונקתומ םילודג םידרשמב ₪

 .תוירוביצה תוזכרמה תשר תועצמאב הצוחה רשק וא ,תוימוקמ תוחיש

 ,תינוריע -ןיב תרושקתל תושמשמ (דגהטסזה םאסתהַפ6 רא !חוסז =א6חַפ6פ תוארקנה) רבעמה תוזכרמ ₪
 תחא תימוקמ תירוביצ תוכרמ תועצמאב םייקתהל הלוכי ריעב תימוקמ ןופלט תחיש .תיצרא-ןיב וא
 בתונת תינוריע ןיב ןופלט תחיש םלוא .תורישי תורבוחמה (0.0.) תוימוקמ תוירוביצ תוזכרמ יתש וא
 .רבעמ תוזכרמ ךרד

 :היביכרמו ןופלטה תשר תא גיצמ 1.4 רויצ

 דחאשעאא5

 ןופלטה תשר יביכרמ - 1.4 רויצ

 תרושקת (קיפא) לולסמ הצקומ הבש (סוזסטוו פאווזסחוחפ) םילגעמ גותימ תטישב תלעופ ןופלטה תשר

 סלועה יבחרב סייונמ ינש לכ ןיב ןופלט תחיש לכבש ,רבדה שוריפ .החישה םויק ךשמ לכל הצקל הצקמ

 תא לידגהל ןוצרה ןיב הרשפ הווהמ הז טרס-בחור .צייהק 6 לש טרס-בחור לעב תרושקת קיפא רצונ

 ןויסנה .ןותנ ךוותב תוחיש רתוי רשפאל ידכ וניטקהל השירדה ןיבל ,תוכיאה רופיש ךרוצל טרסה-בחור

 .םינותנ תרושקתב תיניצר הלבגמ סיווהמ ךא ,רוביד תרושקת ךרוצל טלתהב םיקיפסמ צייהק 4 יכ חיכוה



 תרושקתל אובמ -'א קרפ

 ה תשרב תורשקתהה ךילהת .5
 הד .לפ קו ההקמה תקלה חקמחט קמ נתוו

 םיטנמלא ינש ןיב חיש-וד רמולכ ,תרושקת יילוקוטורפייל המגוד הווהמ ןופלטה תשרב תורשקתהה ךילהת

 :(הז הרקמב תזכרמהו יונמה)

 .(תוכרמה יייע קפוסמ חתמה) ילמשח לגעמ רגוסו ,ןופלטה תרפופש תא םירמ םזויה יונמה ₪

 .(תורישה תשקב יוליג לע רושיא) גויח לילצ תחלוש וזו ,תזכרמה יייע הלגתמ וקב רבועה סרזה ₪

 הנושארה הרפיטה רחאל קספנ גויחה לילצ .שקובמה רפסמה תא גייחמ יונמה גויחה לילצ תעימש רחא ןש

 .רפסמה תטילק בצמל הרבע תזכרמהש ,ןיבמ יונמהו

 תריצי סויסב .ךרדב תוזכרמ המכ ךרד רובעל לוכיה ,םייונמה ינש ןיב תרושקת קיפא תרצוי תזכרמה ₪

 ארקנה יונמה סא .םזולה יונמל ּוחָפ 880% ארקנה לילצו ,שקובמה יונמל לוצלצ תוכרמה תתלוש קיפאה

 .םזויה יונמל ייסופתיי לילצ תזכרמה תחלוש ,סופת

 סייונמה ינשמ דחא יייע תרפופשה תדרוה .החישה תא הליחתמ ארקנה יונמה יייע תרפופשה תמרה ₪

 .רשקה םויסל האיבמ

 .הלחתהל םירזוח - שבתשמ והשמ םאו (הבוגת/הלועפ) ינוויכ-וד אוה (לוקוטורפה) ךילהתהש סיאור

 "ו; קרפ םוביע =
 ו יש יה ו ה :ה-נלרעסהי קלגהעצדלע = קבל רכה היורה הרי וו יו וי |]

 םיקלחנ םהש וניאר .עדימ םיטלוקו םיקיפמה םיטנמלאה םהש ,ייעדימה תורוקמיי תא ונרכה הז קרפב

 .(המאתהב) שיילסק וא צייהקב דדמנה ייטרס-בחוריי שי םהמ דחא לכלו ,םייתרפיסו םייגולנא :םיגוס ינשל

 תרצונ ךכו ,םייתרפיס וא םייגולנא םה םגש ,ייםיקיפאיי תועצמאב סהיניב םירבוחמ עדימה תורוקמ
 תאז ןייצל גוהנו ,תופתושמ תונוכת ילעב םיקיפא הברה לש ףסוא איה תרושקת תשר .תרושקת םהיניב
 .ןנעיי כווע

 4 לש טרס-בחור ילעב סיגתוממ םייגולנא םיקיפא תקפסמ איהו ,הזכ יןנעייל המגוד איה ןופלטה תשר

 ןכמ רחאלו ,שרדנה רפסמה תא הליחת גייחל ךרוצ שי קיפא לבקל ידכ .(ישעמ ןפואב צייהק 3.1) צייהק

 .םיפתתשמה דחא יייע קיפאה קותינל דע ,קיפאה ותואב רבוע עדימה לכ

 רבוע עדימה לכש רבדה תועמשמו ,(60) 6סחה801וסח-0זופח860 לנכט חונימב ארקנ הלועפ לש הזכ גוס

 (61) 60חה 6041001655 0ז16ח166 תוארקנה רחא גוסמ תותשר שיש ךשמהב הארנ .שארמ רדגוהש לולסמב

 .עדימה תרבעה ךרוצל םייוסמ קיפא עבקנ אל ןהבו



 | וו

 "תא הו =

 גויח םדומ .1
 יי". יח ב מ ברוק קהה צהמה קפה קיהתויק קה מ הת פ

 תשר .רוביד תותוא תרבעה ךרוצל תיגולנא תשרכ הרוקמב הננכות ןופלטה תשר יכ םדוקה קרפב וניאר
 םיגתוממ תרושקת יקיפא תריציל וננכותש תרוסמת יווק ןכו םינוש םיגוסמ תויזכרממ תבכרומ תאז
 ,דבלב רה 3400 דע 300 אוה ןופלט קיפא לש ייוטניי טרסה-בחור השעמל .צייהק 4 לש טרס-בחור ילעב
 .וזב וז הנבברעתת אל תוחישש ךכ ,הנגהל םישמשמ םידדצה ינשמ םיילושהו

 ארקנה) םיטוח גוז תרועב ןופלטה תיזכרמל רבוחמ אוהו ,ההז טרס-בחורל אוה ףא ןנכותמ ןופלטה רישכמ

 .(1.4 רויצ האר) מייק המכ לש קחרמל (2₪ תינכט הפשב

 .תיגולנא תשר איהש ןופלטה תשרל תורישי ,יתרפיס עדימ רוקמ אוהש ,פ0 רבחל תורשפא ןיאש רורב

 אוה אוסטסחו םשה .(ךפיהלו) יגולנא תואל יתרפיס עדימ םגרתמה (ווסטפחו) םדומב םישמתשמ ךכ םשל

 .םדומה לש תויסיסבה תונוכתה יתש - יייאלגיי-ו ייןנפאיי רמולכ ,אוסטטוגוסז/םסחוסטט!גוסז םילימה רוציק

 םיגציימה העובק המצוע ילעב תותוא ןהש ,(םּוופ) תויביס תרוצב יתרפסה עדימה תא 0-המ לבקמ םדומה

 וקל םיאתמה טרס בחור ילעב םייגולנא תותואל תויביסה תא ךפוה סדומה .יי1יי וא יס" תורפסה תא

 וליאכ ,ןופלטה תשרב םדומה לש תותואה םירדושמ תאזכ הרוצב .\רה 3400 דע 300 רמולכ ,ןופלטה

 .םיליגר םייגולנא ןופלט תותוא ויה

 ₪0 -ה ךותב ןקתומה טיטרכ תרוצב ימינפ וא (818ח6 4וסח6 וא ,םאופזח4ו) ינוציח תויהל לוכי םדומה

 וא) ₪וג-232 ארקנה קשממב תדחוימ תירוט האיציל 80 -ל רבחתמ ינוציח םדומ .(וחופזח4ו וא ,ק6 68ז0)

 ןיפ לכל ובש ,(פ8-25) םיניפ 25 לעב רבחמ רידגמ אוהו ינקת אוה הז קשממ .(א8-232 םדוקה ומשב

 רבחתמה !ואט ארקנה רבחמ סדומל שי יגולנאה דצב .םדומה ןיבל 80-ה ןיב תרושקתה ךילהתב דיקפת שי

 .(2.1 רויצ האר) ןופלטה וקל (2₪) םיטוח גוזב

 סדומ

 יכוציח

 ₪5 ל לשפמ

 (תירוט תרושסת)

 ינוציח גויח םדומ - 2.1 רויצ



 םימדומ - 'ב קרפ

 .(יוכו ףוסמ ,בברמ ,בשחמ) הצקה דויצל סחייתמ (0818 דסזחווחה םסטוקחופחו) פדש גשומה :הרעה

 .(וכו תזכר ,גתמ ,םדומ) תשרה דויצל סחייתמ (2818 00 חוט םטטוקתפח() 065 גשומה

 יייע רדגומ קשממה .תרושקתב סינוש םיטנמלא ינש ןיב סייקה יזיפה רשקה אוה (וחזפח09) "קשממ''

 םיניפה ידיקפת ,(0סחחפסוסז) רבחמה גוס םירדגומ ובש (יוכו ₪5-530, /.35 ,ם14-232 :ןוגכ) טרופמ ןקת

 לעופ ((.24 סשב םג עודיה) ליעל רכזוהש 2 קשממה .יוכו דוקפתה תרוצ ,חתמה תומר ,םינושה

 דצהמ תויביס טלוקו ,רבחמב םייוסמ ןיפב הינשה רחא תחא תויביסה תא רדשמ אוה :תירוט הרוצב

 .רחא ןיפב ידגנה

 לכב ךכו ,תינמז-וב םירדשמה ,םיניפ רפסמ םירדגומ רבחמב :תיליבקמ הרוצב םילעופה םיקשממ םג שי

 רדשל ןתינ ירח ,רודישל רבחמב םיניפ 8 םיצקמ ,המגודל סא .הצובקב תויביס המכ תורדושמ רוזחמ

 רורב .ירוט קשממב תרדושמה רוּוחמ לכב תדדוב תיביסל דוגינב ,רוזחמ לכב (תויביס 8 = 1 8ֶץּ₪) תיב

 .הריהמ תרושקת סישרודה םימושייב יליבקמ קשממב םישמתשמ ןכלו רתוי הובג אוה רודישה בצקש

 .יליבקמ קשממב עצובמה 80-ל תספדמ רוביח איה ךכל המגוד

 - לעופ וניא םדומה רשאכ .ליגר ןופלט רישכמ םירבחמ וילאש ,פווסאפ ארקנה ףסונ רבחמ שי םדומל

 - לעופ םדומה רשאכ .ליגרכ ןופלטב שמתשהל רשפאמו וקל ןופלטה רישכמ תא רבחמ ימינפ רסממ

 תא שבשי אל רבדה ןופלטה רישכמ תא יארקאב םירמ והשימ סאו ,ןופלטה רישכמ תא קתנמ רסממה

 .םדומה תלועפ

 גייחל תעדל סג סדומה לע ,רבד לכל ןופלט רישכמכ גהנתהל בייח םדומה ןופלטה תשר יפלכו רחאמ

 ₪0 -ה יייע ללכ ךרדב תעצבתמ סדומב גויחה תלועפ .וילא תונפומה תוחישל תונעל ןכו ןופלט ירפסמ

 גויחה תלועפ תא רשפאל ידכ .הז ססחוחופח 5% ארקנה דחוימ תרושקת לוקוטורפב ,םדומל רבוחמה

 .(יוכו דמו םאגד=, דפו וא ,םחסססא :ןוגכ) 660-ה לע תוצרומה תודחוימ תרושקת תונכות תומייק

 סקפה חולשמש רורב .ק0-המ תורישי סקפ לבקלו חולשל םג םילגוסמ םויכ םיקפוסמה םימדומה בור

 תמועל ,סקפ תטילקב .הקיפרג וא טסקט ליכהל לוכי אוהו ,ם0-ה ךסמ לע עיפומה עדימל קר לבגומ

 ידכ .ם0-ה ךסמ לע וגיצהלו ,תינוציח סקפ תנוכמב וא ₪0-ב ורצונש עדימו הקיפרג טולקל ןתינ ,תאז

 תמגודכ) ועואססו/8-לו פ05-ל תדחוימ סקפ תנכות םדומה םע דחי םיקפסמ סקפ ירודישב 80-ל עייסל

 .(וכו :האושסהאפ ,סטוסאו ואא ,\צואזגא

 והז .(2.2 רויצ האר) ופה 805 קשממ לעב 86 סיטרככ קפוסמ אוה זאו ימינפ םג תויהל לוכי סקפ/םדומ

 ,(תויביס 16 לש תונמב םדומל 80-המ רבעומ עדימה רמולכ) תויביס 16-ב לעופה יסופיט 860 קשממ

 דיוצמ אוה ימינפ סקפ/םדומ לש הרקמב םג .ינוציח סקפ/םדומ ומכ קוידב ,יגולנא תואל סגרתמ סדומהו

 .ינוצית םדומ לש הזל ההז םדיקפתש פוסאפ -ו 1ואש :םירבחמ ינשב



 אר הוה רק

 ימינפ סקפ/סדומ - 2.2 רויצ יי

 הדוקנ) ץיילנ יווק ןימזמ אוה זאו ,ינשה בשחמה ןיבל וניב עובקו ףיצר רשקב שמתשמה ןיינועמ םיתיעל
 ךרד סירבוע סניאש ,צייהק 4 לש בחורב םיקיפא םה ץילנ יווק .ולש םיקחורמה םירתאה ןיב (הדוקנל
 ןה םישמשמה) םידיג גוז לעב רמולכ ,2אא גוסמ תויהל לוכי ץילנה וק .(םיגתוממ סניא) ןופלטה תוזכרמ
 תמייק 4אא לש הרקמב .(הטילקל דחאו רודישל דחא) םידיג תוגוז ינש לעב 4או וא ,(הטילקל ןהו רודישל
 ראתמ 2.3 רויצ .רתוי םיבוט םיעוציב לבקל ןתינ ןכל ,הטילקה ידיג גוזו רודישה ידיג גוז ןיב הדרפה
 .ויתוצקב םירבוחמה ץילנ ימדומ גוזו ץילנ וק לש בותינ

 ו
 הווה =

 ןופלטה תשרב ןיילנ ימדומ - 2.3 רויצ

 ה כור ור ככ כונו כנה



 םימדומ - 'ב קרפ

 הלבטב סיזכורמהו ,(ססודד) ימואלניבה תרושקתה ןוגרא יייע ועבקנש ,םינקת יפ לע םילעופ םימדומה

 :האבה

 םימדומ ינקת

 ילמיסקמ בצק
 ץיילנ --- ןקת

 (שי'לסק)
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 .(/.17 ןקת) שיילסק 14.4 לש בצקב הטילקו רודיש - סקפ ₪

 ינורכניס ינורכניסא

 .וואק-4-ו ( ג8-א₪ :םילוקוטורפ ינש ללוכה ,ץ.42 ןקת יפל (דבלב ינורכניסא עדימל) תואיגש ןוקית ₪

 .(הז קרפ ךשמהב 3 הקספ האר) םיינורכניס עדימ תורוקמ סע הדובע ₪



 לש סחיב אואפ-5 לוקוטורפב וא ,4:1 לש סחיב \.42פ08 לוקוטורפב (דבלב ינורכניסא עדימל) הסיחד ₪
 םינותנ ם0 -המ לבקל לכוי /.42פ18 -ו ץ.32918 םינקתב לעופה םדומש איה רבדה תועמשמ .1
 .שיילסק 14.4 לש בצקב ןופלטה וק לע סתוא רדשלו שיילסק 57.6 לש בצקב סיינורכניסא

 םיווק סה ץילנ יווק .(4ש) תוגוז ינש וא (260) םידיג לש דחא גוז ילעב חווט יכורא ץ"לנ יווק לע הדובע ₪
 .(2.3 רויצ האר) םידדצה ינש ןיב ףוצרו עובק רשק םירצויו קוב תוזכרמ תא םיפקועה ,םיגתוממ אל

 .הדובעה בצק תרבגה ךרוצל ,(הליגרה תירוטה תורבחתהה סוקמב) 90 -ל תיליבקמ תורבחתה תלוכי ₪
 .תניב ייע קוושמה ₪ו08060%₪ לש ספפאפס8זפ ?45ז+ אוה הזכ סדומל אמגוד

 .יטמוטוא הנעמ - אטדס \אפו/שה ₪

 .ןוגראב עדימה תחטבא תא רפשל ידכ ,ההדזהו וילא הנפש ימל הרזח גייחמ םדומה - 0411 86א ₪

 תטלקנה העדוהה רשאכ תינורטקלא הריכזמ לש תויצקנופ עצבמ םדומה - תינורטקלא הריכזמ ₪
 .בשחמה ןורכּוב תרמשנ

 םיניינועמ טנרטניא יקפס :המגודל .דחא רתאב םימדומ הברה ליכהל לגוסמה (₪גסא /וסטחו) זראמב דוויז ₪

 םיינש םיליכמה םיעקתנ םיסיטרכב םישמתשמ סהו ,םהלש השיגה ירתאב םימדומ תורשע ןיקתהל

 .סיטרכל םימדומ (רתוי וא)

 :תופסונ תורעה יתש הז קרפ םוכיסלו

 רשקתהל הסנמ םדומה הלעפהה תעב .רתוי םיכומנ םיבצקב םג לעופ ,םייוסמ בצקב לעופה סדומ .א
 סדומ לומ לועפל לגוסמ /.34 םדומ ןכל .בצקב דרי אוה חילצמ וניאו הדימב ךא ,רתויב הובגה בצקב
 .דבלב שיילסק 14.4 בצקב לבא ,65

 ,שיילסק 115.2 לש בצקב םיינורכניסא םינותנ 80 -המ לבקל לוכי 42918 תסיחד םע צ.34 סדומ .ב
 תויהל בייח ינשה דצבש רורב .ןופלטה תשרל שיילסק 28.8 לש בצקב םתוא רדשל 4 יפ הסיחד רחאלו
 .שיילסק 115.2 לש ינורכניסא בצקב םינותנה תא קוחרה 80-ל ריבעמו הסיחדה תא חתופה ,ההז םדומ
 דע םיבצקב ךמותה ירוט סיטרכב דייוצמ (םויטנפ) יטרדנטסה ₪0 -ה יכ יא קרפב 2 ףיעסב ןייוצ רבכ
 .ףסונ סיטרכ לכב ךרוצ ןיא ינוציח ט.34 םדומ םע הדובעב ןכל .ךרעל שילסק 5

 | . רצק תווטל םימדומ .2

 תרבח יייע םיקפוסמה ,םיידועיי םיווק ךרד (מייק המכ) םירצק םיקחרמל עדימ ריבעהל שרדנ םיתיעל

 םיווקב םישמתשמ אלא ןופלטה תשר ךרד סירבוע ןיא הלא םירקמב .יטרפ ןפואב םינקתומ וא ,קוב
 םירצק םיקחרמל םימאתומה םימדומ .צייהק 4-ה תלבגמ תמייק אל םהבש ,(4א גוסמ בורל) םירצק

 םילוז רתויו םימכחותמ תוחפ סהו (5=5₪01חסז1 ₪8חפ6 ₪006חו) יירצק-חווטל םימדומי םיארקנ הלאכ

 .ךורא-חווטל םימדומהמ

 ה א ורובו ככ רובר ישו
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 :םייסופיט םיימושיי ינש שי הלא 5ח₪ ימדומל

 ₪0 רוביח :המגודל .(שמתשמל םיכיישה םיווק תועצמאב ללכ-ךרדב) סופמק ךותב ימוקמ רוביה ₪

 .רתאה ותואב (₪05ו) קחורמ בשחמל

- . 
0 - 6 

8 0 
 580 תועצמאב ימוקמ רוביח - 2.4 רויצ

 תיתרפיס תשרל 58 ימדומ גוז תועצמאב רבחתמ (המגודל ₪0) יתרפיס רוקמ :ינור*ע-]יב רוביה ₪

 קוב תרבח לש ייתנרפיסיי תשר .ףסונ מזו גוז יייע רחא בשחמ רבוחמ תשרה לש ינשה הדצבו ,הריהמ

 ךרד אייתב הרבחה זכרמ םע הפיחב שמתשמ לש ינייפוא רוביח ראתמ 2.5 רויצו ,וזכ הרוצב תלעופ

 .שיילסק 64 לש בצקב יי'תנרפיסיי תשר

 הפיח 2
 \ תנרפיס

 580 תועצמאב יבחרמ רוביח - 2.5 רויצ

 ומקוה הלא תותשר .שיילסמ 2 דע םינוש םיבצקב תולעופ ,ליעל ורכזוהש תוריהמה תויתרפיסה תותשרה

 ,םיריהמ םיווקל שוקיבהו ,(צייהק 4 תלבגמ) םיהובג םיבצקב ךומתל ןופלטה תשר לש תלוכיה רסוח בקע

 תובלשמה תויטרפ תותשר תמקה ,תוימוקמ תותשר רוביח) םישדח םימושיי תלעפה בקע הדמתהב הלעש

 תנשב המקוהש ,קזב תרבח לש ייתנרפיסיי תשר איה ךכל המגוד .(דועו ואידיוב הדיעו ,םינותנו רוביד

 .הלעמו שיילסק 64 לש בצקב לודגה סקלח ,צראה יבחר לכב םייתרפיס םיווק יפלא תקפסמו 8

 יבצק .דגונמ ןוויכב לעופ םידיג גוז לכ רשאכ ,(4) םידיג 4 לע ללכ ךרדב םילעופ רצק-חווטל םימדומ

 םאתהב (שיילסמ 2) םיהובג וא ,(שיילסק 64-128) םיינוניב ,(שיילט 9,600) םיכומנ תויהל םילוכי הרבעהה

 .םדומה לש גוסל



 קחרמלו ריהמ בצקב עדימ ריבעהל ןתינ רתוי הבע דיגהש לככ :םיעוציבה לע אוה ףא עיפשמ דיגה יבוע
 .הדובעה בצק תנטקהל סורגת (טוח יבוע ותואב) וקה ךרוא תלדגה ,ןותנ 58% סדומב ,סלוא .רתוי לודג

 :םיגוס השולשל םיקלחנ רצק חווטל םימדומ

 םיירוטאינימ םימדומ .א

 (יתרפיסה קשממהמ הנזה) חכ קפס אלל ₪

 מייק 4-6 ינייפוא חווט ₪

 שיילסק 38.4 דע הדובע יבצק ₪

 (יידריי תרבח לש) 5מאו-8 ,501-5 ,58₪1-3 :תואמגוד ₪

 םייטרדנטס םימדומ .ב

 ימינפ תכ קפס םיללוכ ₪

 רתוי םיהובג םיבצקו םיחווט ₪

 הקיטסונגאיד תלוכי ילעב ₪

 (יידריי תרבח לש) 51-40 ,4501-31 ,ג5-20 ,ג5/1-10/8 :תואמגוד ₪

 םייטפוא םימדומ .ג

 דאמ םיהובג םיחווטו םיבצק ₪

 (תונזאה תעינמ) עדימ תחטבא ₪

 (יידריי תרבח לש) סא יבברמ תחפשמ :תואמגוד ₪

 ,תינורכניסאו תינורכניס תרושקת .3
 לוקו ממ

 לב 08 ב-060

 .רודישה ךילהת תליחת לע ינשל דחאה עידוהל הליחת םיכירצ סה ,הז םע הז ורבדי םיבשחמ ינשש ידכ
 תויביסה תא ומגרתיש ידכ ,םימאותמ תויהל םיכירצ םידדצה ינש ,םרוז רבכ עדימה רשאכ ,ןכמ רחאל
 יתשב לעופה ,(9ץחסחזסחו?8ווסח) ןורכניסה ןונגנמ לע לטומ הז דיקפת .הרוצ התואב יתועמשמ עדימל
 .תינורכניסו תינורכניסא :תוירקיע תוטיש

 םיתב סג םיארקנה ,(0081801618) םיוותב עדימה תא םירדשמ (ה5ץחסהזסחסטפ) תינורכניסאה הטישב

 .9וסס -ב םייתסמו 809( תארקנה תרתוכב ליחתמ ות לכ .דחא לכ תויביס 8 לש ךרוא ילעב ,(8ָעְופפ)
 טלוקה דצה רשאכ .תויביס 10-ל לדג ותה ךרוא ,(דחא לכ) תחא תיביס יייע םיגצוימ פופ -הו 5וג6-ה סא
 ,תרשאמ פוס -ה תיביס .עדימה תויביס 8 תא טולקל ןכומו ןרכנתסמ אוה 59 -ה תמודיק תא ההומ
 ינש ןיב ןורכניסה תינורכניסאה הטישב .ףסונ ות תטילקל ךרענ טלוקה דצהו םייתסה ותה רודישש
 .9וגזשפוסס םג םיתעל תארקנ הטישה ןכלו ,דרפנב ות לכב עצובמ םידדצה

 -רדררההרהרדרדרררדרדרררדרדררהרהררדדרררהרדררררדרדרררדררדרירדרדרדדהז-6
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 טושפ המושיי לבא ,(רדושמ ות לכ לע תויביס 2 תוחפל לש ייזובזביי סייק) הכומנ איה הטישה תוליעי

 םיקשממב םידייוצמ 80 -ה יבשחמ בור .(שיילסק 100-כ דע) םיכומנ םיבצקל הב םישמתשמו לוזו

 .1.2 רויצב ראותמכ ,(00₪1/00₪2 -כ םירדגומה םיירוט םיסיטרכ) םיינורכניסא

 תינורכניסא תרושקת - 2.6 רויצ

 םיגאודו ,הכורא (=זגחופ) תרגסמ ךותב םיוות רפסמ אתווצב םירדשמ (8ץחסתזסחסטפ) תינורכניסה הטישב

 וא פץחסה ארקנה) דחוימ ןורכעיס ות םירדשמ הליחתב .תרגסמה לכ ךרואל םידדצה ינש ןיב ןורכניסל

 יוות בשל ןתינ םכותב םגש) עדימה יוות תא םירדשמ ןכמ-רחאל ,ןרכנתסהל טלוקה דצל םרוגה (םופח

 ןועש תוא ינשה דצל רדשמ דצ לכ ,ךכל ףסונב .ןורכניסה ות תא בוש םירדשמ תרגסמה םויסבו ,(ןורכניס

 .תיביס לכ הליחתמ ןכיה קוידב עדוי טלוקה דצהש ךכ ,(סוססו)

- . % - 

 ל

 תינורכניס תרושקת - 277 רויצ

 פו 0 ןכו ,(ופאו לש רצויה תיבמ םהינש) 8066 ,850 סה םיצופנה םיינורכניסה םילוקוטורפה תשולש

 לש תויצאירו תומייק ףסונב .(םיירעזמ םייוניש םע) 8516 ןקתל 0 הניקתה ןוגרא תסריג אוהש

 .(ךשמהב ריכנ םתואש ,דועו 116 ,1 גק-ס ,| הקמ :ןוגכ) הלא םילוקוטורפ

 הב םישמתשמ .רתוי ךבוסמו רקי המושייו ,רתו* םיהובג םיבצקב הדובע תרשפאמ תינורכניסה הטישה

 תינורכניסה הטישב .םיהובג םיבצקב תרושקת תשרדנ סהב יוכו םיבתנ ,םירשג ,םיבברמ :ןוגכ דויצב

 (8ש615) םיצצוח ידי לע השענ הז רבדו ,טלוקה דצב םגו רדשמה דצב םג תרגסמה לכ תא רוגאל םיבייח

 התטילק רחאל תרגסמה תוניקת תקידב תרשפאמ הריגאה .(תורגסמ המכ וא) תרגסמה ךרואכ םכרואש

 ןתניי םיינורכניס םילוקוטורפ לע ףסונ טוריפ .(הניקת אל הטלקנ תרגסמה םא) רזוח רודישל השקבו

 .'ג קרפב



 קיפאה לוביק .4
 ןלגהנ שמ ניטרול במה סופ קפל צ8

 ,תורחא םילימב !קיפאה לוביק והמ :איה תרושקתה ישנא תא בר ןמז ךשמב הקיסעהש תויגוסה תחא
 !וכרד רובעל לוכיש ילמיסקמה םינותנה בצק והמ ,והשלכ יגולנא קיפא ןותנ םא

 .תיחכונה האמה לש 20 -ה תונשב (אצסטופד) טסיוקיינ היה תאז הלאש לע תונעל הסינש ןושארה
 םיאנתב ,היינשב םינמיס 2 ריבעהל לוכי רה ש לש יגולנא טרס בחור לעב קיפאש ,חיכוה טסיוקיינ
 גשומה .היינשב םינמיס 6,000 ריבעהל לוכי רה 3,000 לש טרס בחור לעב קיפא ,המגודל .שער רסוח לש
 לבא ,תחא (פוו) תיביס גצייל לוכי דואב .(8800) דואב םשב תינכטה תורפסב ארקנ ייהיינשב םינמיס"
 ,(םדומ תמגודכ) עדימ רוקממ לבקתמה תוא ראותמ 2.8 רויצב .תויביס המכ גציימ אוה יללכה הרקמב
 .הנוש חתמ תמר יייע גצוימ דחא לכו 11-ו,10,01,00 :םה םינמיסה .םינוש םינמיס 6 רדשל לוכיש

 םינמיס 4-מ בכרומה תוא - 2.8 רויצ

 סיגפיס

 ,יללכה הרקמב .01101100011110... אוה קיפאב רדושמה עדימהו ,תויביס 2 הז הרקמב גציימ דואב לכ
 .2"=+ וא ,2 סיסבב וסַפ) תויביס אבוסָפ םתרזעב גצייל רשפא ,(תונוש חתמ תומר) םינמיס | שי םא
 .(2 סיסבל הנווכה ,תאו הקסיפ ךשמהב ספ עיפויש םעפ לכב

 2=06/ 1021, :א'ה שער ירסח םיאנתב קיפאה לוביקל טסיוקיינ תחסונ

 8 לעב תוא וב םירדשמ םא ,צרה 3,100 לש יביטקפא טרס בחור לעב ןופלט קיפא לוביק והמ :אמגוד
 !תונוש חתמ תומר

 (וס 8-3) = 2=0\/ וסט = 2 א 3,100 א 3 = 18,300 שיילס :הבושת

 1 ור רו וכ כור
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 מ 2.

 ירשפא וניא רבדה ,השעמל .םיהובג קיפא ילוביק לבקלו הצרנש לככ תא לידגהל ןתינש ,הרואכל הארנ

 :תוביס המכמ

 .(יוכו תוחינ ,לוביק ,תודגנתה) קיפאה תולבגמ בקע ההובג המצעב תוא רדשל ןתינ אל ₪

 תומר ןיב שרפהה ןטק ןכ ,(םינמיסה רפסמ) ו לש ךרעה לדגש לככש ירה ,העובק תואה תמצע םא ₪

 ךכמ האצותכו ,הכומנ המצועב תותוא תוהזל לגוסמ ,שיגר רתוי תויהל בייח טלקמה .םהלש תואה

 .רקיו םכחותמ רתוי

 .טסיוקיינ חינהש יפכ שער רסח וניא קיפאה השעמל ₪

 ןובשחב תחקולה ,תרחא הירואית (53גאאסא) ןונש יייע המסרופ טסיוקיינ לש ותדובע רחאל הנש 20 -כ

 .קיפאה לוביק לע שערה תעפשה תא

 6:=(/ 108 (1+5/8) :איה ןונש תחסונ

 .קיפאב םייקה (5ו6אג1 דס אסופ=) שערל תוא סחי תא אטבמ 5/א רשאכ

 !1,000 לש שערל תוא סחי לעבו ,<רה 3100 לש טרס בחור לעב ןופלט קיפא לוביק והמ :אמגוד

 =3100 וסש (1+1000) = 30,900 שיילס :הבושת

 םיבורקה ,שיילס 33,600 דע םיבצקב לועפל ןנכותמ ,(הלבט האר) 1 יסמ הקסיפב רכזוהש ,ע.34+ םדומ

 סחי ילעב ,יםייקניי תרושקת יווק שרוד אוהש רורב .(ךרעל שיילס 35,000) יטרואיתה םומיסקמל דואמ

 .דואמ בוט שערל תוא

. 

 ב קרפ םובט 5
 וניו רות הזומטט ל יחמ היל קהטה - ה אובב ה ריי | י- רן

 תשר לע םהיניב רשקתהל (₪0 ןוגכ) םייתרפיס תורוקמל םירשפאמה ,םימדומה תא ונרכה הז קרפב

 :תוירקיע תוחפשמ יתשל םיקלחנ םימדומה .תיגולנאה ןופלטה

 (ןופלט תותשרל) ךורא-חווטל םימדומ .א

 םילנוציח םירישכמ וא 80 יסיטרככ םיקפוסמה ,גויחל םימדומ ₪

 םיינוציח םירישכמכ רקיעב םיקפוסמה ,ץילנ םימדומ ₪

 (מייק רפסמ) רצק-חווטל םימדומ .ב

 (חכ-קפס אלל) סיירוטאינימ םימדומ ₪

 סייטרדנטס םימדומ ₪

 םייטפוא םימדומ ₪



 ות לכ לע עצבתמ םידדצה ינש ןיב ןורכניסה הבש) תינורכניסאה תרושקתה תטיש תא ונרכה ןכ-ומכ
 לע עצבתמ ןורכניסהו ,ןועש ינשה דצל רדשמ דצ לכ הבש) תינורכניסה תרושקתה תטיש תאו ,(דרפנב
 ייקיפאה לוביקיי-ו יידואביי םיגשומה תא ונרכה ,קרפה סויסב .(םיוות לש בר רפסמ הליכמה תרגסמ
 .קיפאה לובק לש יטרואית בושיחל ןונשו טסיוקיינ תואחסונ תאו
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 המדקה .1
 ,2 יש םייונה/ לכל הפנינה וכ תשע טסה פטה הוקטקפטטוק08%

 לע רובידה תא ביחרנ הז קרפבו ,תוינורכניסהו תוינורכניסאה תרושקתה תוטיש תא ונרכה יב קרפב

 1 , .תרושקתב סייטננימודה סויכ םהש םיינורכניס ו

 התייה התלועפ םלוא ,םיבשחמל םיפוסמ ןיב תרושקתל 50-ה תונשב דוע הלעפוה תינורכניסאה הטישה

 רבגתהל ידכ .הפוקת התואב ררועתהש ךרוצ ,םיריהמ םיבצקב סינותנ תרבעהל המיאתה אלו תיטיא

 לוקוטורפב הליחת המשויש ,תינורכניסה הטישה תא 60-ה תונש תישארב מבי יבח החתיפ היעבה לע

 לוקוטורפב (1969 תנשב) רתוי רחואמו ,(8וחּגזְע 8ץהסהזסחסטפ 60 וטח108110ח95) 6

 .(5ץהסהזסחסטפ 0818-| ותא 00ח1ז0!) 06

 תשרה תרוטקטיכראב בושח ביכרמ הווהמ ,םינותנ תרושקתב סיבושחה םילוקוטורפה דחא אוה 5010-ה
 ,\ססספ :ןוגכ) ויתובקעב ואבש םיפסונ םיינורכניס םילוקוטורפל סופיט-באכ שמישו ,מבי לש 8אה
 .(תססו ,ןומיסא תעבט ,טנרתיא) תוימוקמ תותשר לש סילוקוטורפל ןכו (1גק-ס ,1.גק-8 0

 :ןה 5560 לוקוטורפ לש תובושחה תונוכתה

 .םינוויכה ינשב תינמּו-וב תורגסמ ריבעהל תלוכי רמולכ ,האלמ (שטוו סטקופא) תינוויכ-וד הדובע ₪

 רדשל הלוכי תחא הנחת קר ובש ,(₪4וז פטסופא) הצחמל ינוויכ ןפואב לעופ ותמועל 880 לוקוטורפ

 .תרדשמה הנחתל םאתהב ףלחתמ רודישה ןוויכו םייוסמ עגרב

 אלל (8וססא5) עדימ לש תולודג תודיחי ריבעהל לגוסמ רמולכ ,8א-סזופחופס גוסמ אוה 59106 לוקוטורפ ₪

 ,סחז80ו6ז-0זו6חו6 גוסמ םה ינורכניסאה לוקוטורפה ןכו 8580 לוקוטורפ ,תאז תמועל .ןנכותל רשק

 בייח טלוקה דצהו ,דרפנב ות לכ דדוקל ךירצ רדשמה דצה .םיוות לש ףסוא תרבעהב םילפטמה

 ןכלו םידדצה ינש תא סימעמ רבדהש רורב .עדימ ות וא הרקב ות אוה םא טילחהל ידכ ,ותוא חנעפל

 .81-סזוסחופ6 גוסמ םילוקוטורפב שומישל ורבע

 .תודשהמ דחא לכ לש םוקימה תא תוהזל דואמ לקו ,המוד הרוצב תויונב תורגסמה לכ ₪

 .=05 ארקנה ,תואיגש יוליגל ןונגנמ ליכמ לוקוטורפה ₪

 טעמל ,(850 לוקוטורפב הרוקש יפכ) עדימה יוותב םיבלושמה ןורכניס יוות ליכמ וניא לוקוטורפה ₪

 .םויסהו הלחתהה תודש

 ּש
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 פס ל לוקוטורפ 2

 ,םיטנמלא ינש ןיב (הדוקנל-הדוקנ) ץילנ גוסמ תרושקתל מבי לש 8אג תוכרעמב שמשמ 504.0 לוקוטורפ

 הז לוקוטורפב .(:סספ) רוגס גוחב תרושקתל וא ,(אוטווקסוחו) "תודוקנ הברהל הדוקניי גוסמ תרושקתל

 ,םיפוסמה ירקב ןהש) הנשמ תונחתו (תםק-ה בשחמ ללכ ךרדב איהש) תישאר הנחת םירידגמ

 .((ססק וא) אוטוווקסוחו לש היצרוגיפנוקב תורבוחמה (01טפו6ז

 5016 לוסוטורפ

 הכשל תונהת

 סיפוסס רקכ סיפוספ רסכ סיפוסמ רטכ

 תישחר הנחת

 ו וע = ו =1 ווב ב שק 4 ווב וב ונדב

 501.0 לוקוטורפ סושיי - 3.1 רויצ

 תונחת ןיב אלו) הנשמה תונחת ןיבל תישארה הנחתה ןיב תורגסמ ריבעהל אוה 5010 לוקוטורפ דיקפת

 .הנשמה תונחת לע האלמ הטילש שי תישארה הנחתל הבש ,ז!8516ז/848!5 תטישב תאז עצבמ אוה .(הנשמה

 ןיאו ,תישארה הנחתהמ (םסוווחָפ תארקנה) הרישי היינפ הלביק רשאכ קר עדימ רדשל הלוכי הנשמ תנחת

 תונפל ידכ 501.0 לוקוטורפב תשמתשמ תישארה הנחתה .תאזכ היינפ הלביק אל םא רדשל תוכז הל

 .(היינשב םימעפ 5 :תיסופיט המגוד) היינשב םימעפ המכ תירוזחמ הרוצב הנשמה תונחתל



 :3.2 רויצב ראותמ 51.6 לוקוטורפ לש תרגסמה הנבמ

 < ננו

2/0 = ,---------+% ----- 0(( --.--.---+%----- 1000 ----% 

 אסס0א555 | 0 א וא-סאא התסא

 < ---------- הציוזה וווכ

 501.0 תרגסמ הנבמ - 3.2 רויצ

 :(3.3 רויצ האר) םיגוס השולשמ תורגסמ תורדגומ 501.0 לוקוטורפב

 .עדימ תרבעהל תורגסמ - (וחוסזחופווסח)1 תורגסמ .א

 תוליכמ 1 תורגסמש רחאמ .תויביס 8 לש הלופכ תויהל בייח אוה לבא ,וכרואב לבגומ וניא עדימה הדש

 רשפאמו ןתופיצר לע הרימש חיטבמה רבד - א(8) הטילקה ןוויכבו א(5) רודישה ןוניכב תוררפוסמ ןה ,עדימ

 .הניקת אל העיגה תמיוסמ תרגסמ סא רזוח רודישל השקב

 ,הנשמה תונחתל (קסוווחָפ) תוינפה תא תועצבמ ,תרושקתה \ורע תא תולהנמ - (6טק6זו801ע)5 תורגסמ .ב

 .דועו ,דצ לכמ תורגסמ תלבק ירושיא תואדוומ

 .א(8א) דבלב הטילק רורפס תוללוכ ןה םלוא ,עדימ הדש תוליכמ ןניא ולא תורגסמ

 תודוקפ לש ףסוא תוליכמ ךא ,רורפס וא עדימ לכ תוליכמ ןניאש תורגסמ - (טחחטחוטסזס) ) תורגסמ .ג
 .תוינשמ תונחת לש הרקבו הזונגאיד ,קותינו לוחתא :ןוגכ ,(ןהלש ססחוזסו הדשב) תובוגת וא

 4 ;ר/ ובה ורה רבו ה 2
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 5016 תורגסמ יגוס - 3.3 רויצ

 7 יסמ סוקמב ייסיי ךרעב תיביס :ססחוזסו-ה הדש לש תונושארה תויביסב תאצמנ תורגסמה יגוס תרדגה

 ףוריצהו ,8 תרגסמ ןייצמ (המאתהב) 7-ו 6 תומוקמב יי10י* תויביסה ףוריצ .1 גוסמ תרגסמ לע העיבצמ

 .ע תרגסמ - 119% ]

 .0 יסמ תיביס ףוסבלו 6 'סמ הירחאל ,הנושאר תרדושמ 7 יסמ תיביס ,3.3 רויצב ראותמכ

 םוקמב הובגה וכרעו ,7 יסמ סוקמב אוה ךומנה וכרעשכ בותכ 5016 תטישב ירניבה רפסמהש ןייצל שי

 .0 יסמ

4 



 0 ₪ לוקוטורפב תודשה טוריפ .3
 <. ככביש .ףג בתשלום צמח תעלה 00

 :(3.3-ו 3.2 םירויצ האר) 5016 לוקוטורפב םינושה תודשה טוריפ ןלהל

 76) תרגסמה (םויס וא) תליחת תא ןייצמה ,(01111110) תויביס 8 לש עובק ףוריצ- +.6[[

 תינבת עדימה ךותב הלגתמש םעפ לכב ,םישוביש עונמל ידכ .(ילמיצדאסקה ביתכב

 ייןיי-ה רחאל תצלואמ יי0י* תיביס ףיסומ רדשמה דצה ,תופוצר יי1י' תויביס 6 תללוכה

 .סאתהב התוא קלסל בייח טלוקה דצהו ,ישימחה

 םג הלוכי תישארה הנחתה .(תויביס 8) תינשמה הנחתה תבותכ תא ללכ ךרדב ליכמ- 05 8555*

 ,י'סיי איה תבותכה הדשב הנורחאה תיביסה םא :תוינשמ תונחת רפסמל תורגסמ רדשל

 .תפסונ תבותכ ןיא - י"1י' איה הנורחאה תיביסה םא .תפסונ תבותכ שיש רבדה שורפ

 תוינשמה תונחתה לכל ללוכ רודיש השוריפש ,8זס80085( תבותכל תורשפא םג שי

 .\וטוזזטסוח(-ב

 תאו תורגסמה ירורפס תא ליכמ ,תרגסמה גוס תא רידגמה תויביס 16 וא 8 לעב הדש- 60 אז801

 וא50.

;65-+ 

 תרדשמ תישארה הנחתה םא .תוחפו וא פסו! תנייצמ ס/₪ תיביס .תרגסמ לכ לש תורקבה

 סע תורגסמ רפסמ תרדשמ תינשמה הנחתה .רדשל תוכז תינשמה הנחתל ןתונ הז ,1

 .ת=1 הבש תיפוסה תרגסמל דע ,0

 תויצקנופ 4 תומייק .הרקב תויצקנופל (5-ו 4) תויביס יתש תוצקומ 5 גוסמ תורגסמב

 .םסווזחפ תדוקפ איהש ,(00) חח איה ןהבש הצופנהש ולאכ

 32 דע ריבעהל רשפא ןכלו ,תודוקפ תרדגהל תויביס 5 תוצקומ ₪ גוסמ תורגסמב

 האר) 5אחאופ אוה 11011 ףורצהו פאחא אוה 00001 ףורצה ,המגודל .םינוש םיפוריצ

 .(האבה הקסיפה

 .תויביס 8 לש הלופכ תויהל בייח וכרואו ,1 גוסמ תורגסמב קר עיפומה ,עדימה הדש-

 .םייוסמ דודיק לע ססבתהל בייח וניאו ,עדימ לש גוס לכ ליכהל לוכי אוה

 לכב עיפומה ,(םזפחופ 00606 59ףטפחספ) תואיגש תקידבל שמשמה תויביס 16 לעב הדש-
 יפל 808-ה תויביס תא בשחמ רדשמה דצה ,רודישל תרגסמ תנכה תעב .תורגסמה יגוס
 תא אוה ףא בשחמ טלוקה דצה .(080-00וזד תארקנה) תמכסומ תיטמיתמ החסונ
 =08-ל הווש בשוחמה 505-ה םא .טלקש תויביסה םע הוושמו החסונ התוא יפל =05-ה
 .רזוח רודיש שקבמ טלוקה דצה - אל םא .הניקת הטלקנ תרגסמה - טלקנש

 ח
 ּצ ₪-------הה-ה-רררררדדרדרדדררדההההההלרררהרהרהרהרררררררהרררלרררדרדדרדדלדהררדדדדדדדההההרררדהההררדהררדדרדדרדרדדההדהרדדדדרדהההדדדדהההההדהרדהרההדדהרה-ס
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 6 ס לוקוטורפב תורגסמה רורפס .4
 המ ינסו ערסדבל נמק לק ותומע תימקיב ,הצימינקס עס עמה טה

 תיקלח הרוצבו ,1 גוסמ תורגסמב (םינוויכה ינשל) האלמ הרוצב השענ תורגסמה רורפס ,ליעל רומאכ

 .8 גוסמ תורגסמב (דבלב הטילקה ןוויכב)

 תויביסבו ,א(5) רודישה תורגסמ רורפסל ססאזחסו  הדשב 4-ו 5 ,6 תויביסב םישמתשמ 1 גוסמ תרגסמב

 ביתכב יי0יי) 000-מ :םיכרע 8 רידגהל רשפא תויביס 3 תרזעב .א(8) הטילקה תורגסמ רורפסל 0-ו ,1 2

 ארקנה) 7 דע 0-מ רורפסה .הלשמ רורפס שי תרגסמ לכלש ךכ ,(ילמיצד ביתכב ייליי) 111 דע (ילמיצד

 ינשה דצה לש רושיאהש רורב .רושיא תלבק אלל םיוסמ ןוויכב תורגסמ 8 דע ריבעהל רשפאמ (0ו010 8

 הטלקנ אל תרגסמ םא .שדחמ הריפסה תא ליחתהל ידכ ,תינימשה תרגסמב רחואמה לכל ןתניהל ךירצ

 .תרגסמה לש ירודיסה הרפסמ ןויצ ךות רזוח רודיש שקבל לוכי ינשה דצה ,םיוסמ דצב יוארכ

 רורפסה תא לידגהל ךכל םאתהבו ,תויביס 16-ל 8-מ ססאזחס| הדש תא לידגהל תורשפא םג תמייק

 ךרוצ אלל תורגסמ 128 דע ריבעהל ןתינ הז הרקמב .(אוסטטוס 128 תארקנה הטיש) תויביס 7-ל ןוויכ לכב
 תחלוש תישארה הנחתה רשאכ ,רשקה תמקה תעב תעצבתמ דובעל תורשפא וזיאב הריחבה .רושיאב
 הלוכי ןיפוליחל .8 לש רורפס הרידגמה ,ש תרגסמ ךותב (56 אסזח| ₪65ק0ח56 !009) 6%[ תדוקפ
 .128 דע רורפס התועמשמש ,ש תרגסמ ךותב (5אחאו א160066) 5%3אז8 תדוקפ חולשל תישארה הנחתה
 .ךילהתה לוחתא תורשפאמו םידדצה ינשב א(8)-ו א(5) ינומ תא תוטפאמ הלא תודוקפ

 לוכי אוהו ,(ושוחטסוש) "ןולחיי ארקנ רושיא תלבקל דע רדשל ןתינש תורגסמ לש ילמיטקמה רפסמה
 ,לודג "ןולחייב שמתשהל רשפא םישערמ םייקנו םיריהמ םיווק לע הדובעב .128 דעו 1-מ תונתשהל
 ייןולחייה לדוג םישעור םיווקב תאז תמועל .רושיא תלבק ינפל עדימ תורגסמ לש הלודג תומכ ריבעהלו
 .השבתשהש תרגסמ דיימ חולשל לכות תרדשמה הנחתהש ךכ ,ןטק תויהל ךירצ

 ןייצמ א(8) וליאו ,לעופב הרדושש תרגסמה לש ירודיסה רפסמה תא ןייצמ !א(8) רפטמהש בל םישל שי
 תואמגודה .(1 + ןיקת טלקנש ןורחאה רפסמה רמולכ) לבקל הפצמ טלוקה דצהש ירודיסה רפסמה תא
 .תאז הנרהבת ךשמהב

 0 לוקוטורפ םושייל תואמגוד .5

 .םינוש םירקמב 54.0 לוקוטורפ תלועפ תשחמהל תואמגוד רפסמ ןלהל



 תינשמ הנחת הליעפמ תישאר הנחת .א

 ,=+תינשמ הנחת תישאר הנחת
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 תינשמ הנחת לש קותינו הלעפה - 3.4 רויצ

 תללוכה 0 תרגסמ יייע 8 תינשמה הנחתה תא הליעפה 8 תישארה הנחתה ( 3.4 רויצ ) ליעל המגודב

 תרוצב רושיא החלשו דובעל הלחה תינשמה הנחתה .סידדצה ינשב םינומה תא תספאמה ,5אאו תדוקפ

 תא תרגוט תישארה הנחתה תרושקתה רמגב .(טחהטתוטסז6 \0אח0וע!9086) 04 ףוריצ תללוכה ש תרגסמ

 לכב 8 העובקה תבותכל בל םיש .ט תרגסמב הלולכה (םופססחח601) 0150 תדוקפ יייע תינשמה הנחתה

 לוחתיא ךרוצל ט תורגסמב שומישלו ,(תינשמה הנחתל רודיש תוכז ןתמ) 9 -ב שומישה תרוצל ,תורגסמה

 .תינשמ הנחת לש קותינו

 ה 0-4 ,=הטש = ה-42-ההפפההההפהההה הרה חחההההטההההה הה>ה-ההתההההההה5ההה-ההחסבההה השפ-הש4- 599999 ההההה ההר



 םיינורכניסט םילוקוטורפ - 'ג קרפ

 תונחתה ןיב םישוביש אלל תרושקת .ב

 םצתינשמ הנחת תישאר הנחת

 0 - ַז

 1 תרגסמ

 1 תרגסמ 20 | אפס | 0 |

 א 1 תרגסמ

 םישוביש אלל תרושקת - 35 רויצ

 ראותש) לוחתאה ךילהת םייתסנ רבכש רחאל תונחתה ןיב תרושקת תמייקתמ ( 3.5 רויצ) תאז המגודב

 לכש ,1 גוסמ תורגסמ 3 תחלוש תישארה הנחתה .םיוסמ לדוגב "ןולחיי לע טלחוהו (תמדוקה הקסיפב

 רדושמ אוהו ,תרגסמ לכ םע הלוע תישארה הנחתב א(5) רודישה רורפס הנומ .עדימ הדש תללוכ ןהמ תחא

 הנחתל רושיא תוכז ןתמ ושוריפש ,ם=1 תישארה הנחתה תרדשמ תישילשה תרגסמב .תינשמה הנחתל

 תדוקפ הליכמה 5 תרגסמ תרוצב תוניקת תורגסמ 3 תטילק לע רושיא תרדשמ תינשמה הנחתה .תינשמה

 ,א(3=)9 תלעב תרגסמה תא לבקל הפצמ תינשמה הנחתהש ןייצמ א(3=)8 רורפסה .(ה609וסז ₪80ץ) ה

 .רדשל המייס תינשמה הנחתהש הארמ *=1 ןומיסהו



 הנחתה .פ=1 םע 5(ח8) תרגסמ תרוצב תינשמה הנחתל שסוו תדוקפ תחלוש תישארה הנחתה ןכמ רחאל

 ןהבש הנורחאהו ,םאתהב תוררפוסמ תורגסמה .עדימ תוליכמה 1 גוסמ תורגסמ 3 םע הביגמ תינשמה

 תרשפאמו [א(3=)8] תוניקת תורגסמ 3 תלבק תרשאמ תישארה הנחתה .רודיש ףוס ןייצמה ,==1 תללוכ

 .(1=0) רדשלו ךישמהל תינשמה הנחתל

 תונחתה ןיב םישוביש םע תרושקת .ג

 == ₪ תישאר הנחת תינשמ הנחת
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0 2 
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 םישוביש םע תרושקת - 3.4 רויצ

 .תורגסמ רפסמ רודישב הכישממ תישארה הנחתהו ,א(7=)5 תרגסמב שוביש לפנ (3.6 רויצ) תאו המגודב

 איהש ושוריפש א(₪)-7 העידומ תינשמה הנחתה ,(ק=1 יייע) רושיא תוכז תינשמה הנחתל הנתינש עגרב

 לכ לע תרזוחו ,תשקובמה תרגסמה תא תרדשמ תישארה הנחתה .א(7=)5 לש רזוח רודיש תשקבמ

 סאתהב ,א(5)-0 תרגסמ האב א(7=)5 ירחאש בל םיש .(ןכל םדוק ורדוש יכ ףא) הירחאש תורגסמה

 .וססטוס 8 יללכל

 ח



 םיינורכניס םילוקוטורפ - 'ג קרפ

 םיפסונ םיינורכניס םילוקוטורפ 6
 -. טה נחי: 806-8-0-)

 סיינורכניס םילוקוטורפ תרדסב ןושארה היהו 1969 תנשב מבי יבח יייע םסרופ 90106 לוקוטורפ ליעל רומאכ

 ארקנו 150 לייניבה הניקתה ןוגרא יייע 506 לוקוטורפ ייצמואיי 1971 תנשב .8וז-סזוסחופ6 גוסמ

 .םיבר םימושייב לצונמ אוהו תבחרנ הצופתל הכא פו 6 לוקוטורפ .(ּוָפִת-.6ט1 0818 [.וחא 00ה1ז0) 6

 :ןוגכ ,הפו 6 לש תומיוסמ תויצפוא םילצנמה ,(3.7 רויצ האר) םירחא םילוקוטורפ סג ונממ ורזגנ

 הסריג .(א.25) תונמ גותימ תותשרב שמשמו ססוזד-ה יייע 1978 תנשב ססרופש לוקוטורפ ,1ק-8 ₪

 .(6 ףיעס יה קרפ האר) | גם הארקנ ולש תמדקומ

 (:זפחופ ₪6/8ע) תורגסמ גותימ לוקוטורפ רתוי רחואמו ופפא לש פ ץורעב השיגה לוקוטורפ ,[גם-ס ₪

 .(6 ףיעס יז קרפו ,2 ףיעס יו קרפ האר)

 .(תססו ,ןומיסא תעבט ,טנרתא :ןוגכ) תוימוקמה תותשרה תחפשמ לש 88 1וחא -ה לוקוטורפ ,(16 ₪

 .(2 ףיעס יו קרפ האר) תורגסמ גותימ תשרל השיגה לוקוטורפ ,1/גק-= ₪

 הפסספ ארקנו אפו יאקירמאה הניקתה ןוגרא יייע םג צמוא 5010 לוקוטורפ

 םילוקוטורפה תא ראתמ 3.7 רויצ .א3.66 ןקת וא ,(ה0ץגחס60 2818 0סחוחוטהו081ו005 60ה1ז0| קז0060וז9)

 06 לוקוטורפמ וחתפתהש סינושה םיירקיעה

 םיינורכניסה םילוקוטורפה תוחתפתה - 3.7 רויצ



 ןפואב תאצמנ תרושקתה קיפאב הטילשה רשאכ ,(טחט9ופחספ0) תנזואמ אל הטישב לעופ 504.0 לוקוטורפ
 .קסוווחַפ-ה ןונגנמ יייע הנשמה תונחתל רודיש תוכז תנתונה ,תישארה הנחתה ידיב ידעלב

 הטישב סג ךא ,(3.1 רויצ ,פ0וס ומכ) תנוואמ אל הטישב לועפל לגוסמו רתוי בחר וניה פוס לוקוטורפ
 תעצבתמ תרושקתה תנזואמה הטישב .תשרל הווש השיג תוכז הנחת לכל שי הבש ,(84190086) תנזואמ
 תווש תויוכז תולעב ,רמולכ ,(פ681-ו0-ס66ז) תינויוש הרוצב תודבועו ץיילנב תורבוחמה תונחת יתש ןיב
 .תיגולונורכ הניחבמ ול םדקש תורמל ,אפו.6 לש לוקוטורפ-תתכ בשחנ 5040 לוקוטורפ ןכל .תשרב

 אשטטו - סאסק

 הנחת

 תינשמ

 תנזואל אל תרושסת .א

 \"לכ
 הנחת הנחת

 תגזואמ תרושסת .כ

 סו 6 לש תויצרוגיפנוק - 3.8 רויצ

 :סה חסו6-ו 5016 ןיב םיפסונ םייוניש

 תויביסה רורפס תטיש .א

 .3.3 רויצ האר .(תיב לכב) 0 יסמ תיביסב רמגנו 7 יסמ תיביסמ ליחתמ רודישה 5016-ב ₪

 .3.9 רויצ האר .8 'סמ תיביסב רמגנו 1 'סמ תיביסמ ליחתמ רודישה אפ16-ב ₪

 תויביס 32-ל 505 תייצקנופ תבחרה היצפואכ רשפאמ 06 לוקוטורפ - ₪058 .ב

 .(8046-ב תויביס 16 םוקמב)

.  .-)-?---// 
1 [ 



 םיינורבניס םילוקוטורפ - 'ג קרפ

 רודישה 5016 לוקוטורפב .דבלב תחא תרגסמ לש יביטקלס רזוח רודיש שקבל רשפא זו 0 לוקוטורפב .ג

 .(3.6 רויצ האר) הירחאלש תורגסמה לכ תא םג ללוכו הייוגשה תרגסמב ליחתמ רזוחה

 הלירזה וווכ

 6018601 | הדש תויכיס
 תרגסמ גוס

 = דד
 ה [([ 697

- 5 
1 

 דולמג 4 תיכיס הוכג ךועג תיכיס

 28 (וו5)

 זופו 6 לוקוטורפב תויביסה רורפס - 3.9 רויצ

 'ג קרפ םוביח 7
 7555 רד ל בשקל דת קפלת קמ סקטור מת טטססהססמ שמההההמט אלל

 ןה םילצונמ םה .תרושקתב םייטננימודה םויכ םהש ,םיינורכניסה םילוקוטורפה תא ונרכה הו קרפב

 (ואגא) תובחר תותשרב ןהו ,"פפו-ו ,ןומיסא-תעבט ,טנרתא :ןוגכ ,םינוש םיגוסמ (1.גא) תוימוקמ תותשרב

 ךרוצ שי (ינורכניסא לוקוטורפל דוגינב) ינורכניס לוקוטורפב .ופפא-ו תורגסמ גותימ ,תונמ גותימ :ןוגכ

 דרפנ םיטוח גוז לע רדושמ וא ,תואב הנבומ תויהל לוכי ןועשה .ומצע תואל ףסונב (סוססו) ןועש םג רדשל

 .תואל ליבקמב

 ,םיוות לש ףסוא םירדשמ הבש ,6878010-01ו0ח080 תטישב ולעפ םינושארה םיינורכניסה םילוקוטורפה

 8 לש תפדעומה הטישל ורבע ךשמהב .(880 לוקוטורפ :המגודל) הרקב יוות וא עדימ יוות םיללוכה

 .םיוותל ימינפ דודיקב ךרוצ אלל ,תויביס לש י""קולבייכ רדושמ עדימה הבש 6

 .ז₪וסו 0 ינקתה לוקוטורפה רתוי רחואמ רזגנ ונממו 81-סזופחופס תחפשממ ןושארה היה 501.6 לוקוטורפ

 הבש ,תנזואמ - אל הרוצב דבוע אוהו ,מבי תרצותמ תוכרעמב בחרנ שומישב אצמנ 6 לוקוטורפ

 .הנשמה תונחת לכל רודישה תויוכז תא הביתכמ תישארה הנחתה

 ,(!80 4335-\ !80 3309 'סמ םינקת) 180 איילניבה הניקתה ןוגרא יייע םסרופ אפו6 לוקוטורפ

 ומכ) תנזואמ-אל הרוצב הדובע רשפאמ אופוס לוקוטורפ .(וזט-ד םויכ ארקנה) ססוזד ןוגראה יייע ןכו

 .תשרל הווש השיג תוכז שי הנחת לכל הבש ,תנזואמ הרוצב הדובע ןכו 6



 ,תואיגש יוליג ,ןווכ לכב תורגטמה רורפס לש םינבומ סינונגנמ ליכמ (ויתורזגנ לכ לע) אפו ס לוקוטורפ
 תורגסמ תרבעהב לפטמה ןימא לוקוטורפל וסו.ס-ה תא םיכפוה הלא לכ .רזוח רודישל תושקבו ,סירושיא
 סוג !וחא לש לוקוטורפ וא ,הינשה המרב לוקוטורפ ארקנ הזכ לוקוטורפש הארנ ךשמהב .תונחת ןיב
 תונחת ןיב הנימא הרוצב (חזפחופ) תורגסמ ריבעהל ודיקפתש ,(ו80 הניקתה ןוגרא לש היגולונימרטב)
 .תשרב

 חירפעמ לש הביתב תועיש - 'ג קרפכ חפע]
 ו ל רקדה .ררועיהתתלה לסוס נתאההנה ה 7-08

 :ןה ןהבש תובושחהש ,םירפסמ תביתכל תוטיש רפסמ תומייק
 (םוי-םוי ייחמ תרכומה הטישה) 10 סיסב - ינורשע ₪
 16 סיסב - ילמיצדאסקה ₪

 8 סיסב - ילאטקוא ₪

 (בשחמה לש תימינפה הטישה) 2 סיסב - יראניב ₪

 ילאטקוא

0 
0 

 :תונושה תוטישה תא ריהבת האבה הלבטה
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 םיינורכניס םילוקוטורפ - 'ג קרפ

 רצקל ידכ .(8ּופ) "תיביי תארקנה תויביס 8 לש הצובקב ללכ-ךרדב םישמתשמ תרושקתו םיבשתמב

 תילמיצדאסקה הרפיס יייע תוגצוימ תויביס 4 לכ ובש ,ילמיצדאסקה ביתכב םישמתשמ הביתכה תטיש תא

 .ילמיצדאסקה ביתכב 75-ל ךפהיי ,יראניב ביתכב 01111110 איהש (3 ףיעס) ₪46 הדש ,אמגודל .תחא

 הצובק לכלו ,(לאמשל ןימימ) תויביס 3 לש תוצובקל תיראניבה הלימה תא םיקלחמ ,ילאטקוא ביתכב

 .176 היהי ילאטקוא ביתכב ₪126 הדש ,תמדוקה המגודב .ילטקוא ךרע םינתונ

 .תוטישה - 100 ינורשעה רפסמה תא גצה | :ליגרת

 10056א64=16+4 סקה :הבושת

 1=100א64+4א144=8+4 ילאטקוא

 100564 סקה=01100100 יראניב



 (ווטודוסו םאואס) בוביר תוטיש .1
 כ ופרץ הוב ]

 .(יי'תנרפיסיי תשרב וק :המגודל) שיילסק 64 לש טרס בחור לעב ,עובק יתרפיס וק ונתושרל דמועש חיננ

 טרסה-בחור לכ תא תוצקהל לכונ .תיברימ תוליעיב ותוא לצנל הצרנש רורבו ,יסחי ןפואב רקי אוה הזכ וק

 םיבתנ :המגודל) שיילסק 64 לש בצקב תרושקתל עובק ןפואב םיקוקזש םירישכמ גוז תבוטל וקה לש

 תורוקמב םישמתשמ ונא תובורק םיתיעל סלוא .םירחא םירישכמ תרשל לכוי אל וקה זאו ,(הסטוטופ -

 .ןותנה וקה לע םהמ המכ רבחל רשפא ןכלו טרסה בחור לכ תא תועיבקב םישרוד םניאש

 יתרפיס תרושקת וק לע תינמז וב םיקיפא רפסמ תרבעהל דעונ (אוטא רוציקב וא ,!וטוופופאפו) בברמה

 .(4.1 רויצ האר) דחא

 \"לג יתרפיס וס

 בובירה תלועפ - 4.1 רויצ

 :םילתרפס םיבברמ לש םיגוס רפסמ םימייק

 דפאו יבברמ .א

 םייטסיטטס סיבברמ .ב

 סינותנ /רוביד יבברמ .ג

 םווזו יבברמ .ד

 תמייק אלו רחאמ .(יינונרפיסיי תמגודכ) םיינורכניס ן/'לנ יווק לע תוגוזב רקיעב םידבוע הלאה םיבברמה

 םיוסמ ןרצי לש בברמ ליעפהל ללכ-ךרדב תורשפא ןיא ,םינושארה םיגוסה תשולשמ סיבברמל הניקת

 לגוסמ םיוסמ בברמ םיתעל .ןרצי ותואמ םיבברמה גוז תא תחקל םיבייחו ,רחא ןרצי לש בברמ לומ

 תיטסיטטס תשר תונבל םיצור םא סלוא .תלבגומו הנטק תשר רוציל ןתינ זאו ,םיבברמ המכ לומ לועפל

 תורגסמ גותימ וא (קסא6ז פאוווסחוחַפ) תונמ גותימ לש תוינקת תויגולונכטב שמתשהל שי ,ףקה-תבחר
 .םיאבה סיקרפב הנראותתש (זזגחופ 9!₪9)

 - ם



 סיבברמ - 'ד קרפ

 ּפ 9

 דפ יבברמ .2
 ל בש לע ב קיני יבעסמנ נשאל ריא < 00 ]

 לוכי רוקמהו ,שארמ םירדגומ ןמו יצירח רוקמ לכל םיצקמ (דוחוש םושופוסח טווףסופאוחַפ) דס תטישב

 ןמזה קרפבו ,תורוקמהמ דחא לכל ירוזחמ ןפואב הנופ בברמה .הלא רודיש ינמזב קרו ךא שמתשהל

 םיבייח םיבברמה ינש ןכלו ,המוד הלועפ תעצבתמ ינשה דצב .עדימ רדשל יאשר רוקמה ול הצקוהש

 תרבעה ללוכ) ינורכניס תרושקת וקבו ינורכניס לוקוטורפב שמתשהל רמולכ ,תנרכנוסמ הרוצב דובעל

 .(סידדצה ינש ןיב םינועש

 בבריכ

 דסאו יתרפיס וס

 <-- | תוגספ --+!+-- | תרגסמ +1

 תרגסמ תליחתל ןורכניס תוא - | 5
 (זווח6 510₪) ןכז יצירת 2

 הווש הקולח סע דפא בברמ - 4.2 רויצ

 ןכמ רחאלו (8) ןורכניס תוא שי תרגסמ לכ תליחתב .הפיצר הרוצב (חזג5) תורגסמ וקל רדשמ בברמה

 הליחתמ רוזחמה סויס סע .ירוזחמ ןפואב תורוקמהמ דחא לכ לש (דוזחפ 5ו019) ןמזה יצירח םירדושמ

 .תמדוקל ההזה ,השדח תרגסמ

 לכוי רוקמ לכ ירה ,תוהז תוסינכ 6 לעב בברמ ונל שיו ,שיילסק 64 אוה יתרפיסה וקה בצקש חיננ םא

 ךרדב) םייוסמ טרס בחור ייסילזוגי ןורכניסה תותואש רוכּל שי .שיילסק 16 -ל בורקה טרס-בחור לבקל

 .שיילסק 16 -מ תצקמב ךומנ היהי קיפא לכל הצקומה טרסה-בחור ,ןכלו (םיזוחא 1-5 ללכ

 םיקיפאה דחא םא סלוא .הוושו תירוזחמ הרוצב םיקיפאה לכ תא םגד בברמה (4.2 רויצ) ליעל המגודב
 הרקמבש רורב .שיילסק 32 -כ לבקי אוה זאו ןמז יצירח ינש ול תוצקהל רשפא ,רתוי הובג טרס-בחור שרוד
 .(4.3 רויצ האר) 3 -ל 4 -מ דרי םיקיפאה רפסמ הז



 יתרפיס וס

1 1 

 |. = פסגרת  -- --214פסגות  ---

 הווש אל הקולח םע זפאו בברמ - 4.3 רויצ

 לכ שיילסק 16 םילבקמ 0 -ו 8 םיקיפא וליאו ,שיילסק 32 לש טרס בחור לבקמ 8 קיפא תאו המגודב

 טרסה בחור תא קלחל ןבומכ רשפא .(ןורכניסה יייע סרגנה ייזובובייה ללגב תוחפ תצק השעמל) דחא

 .וקה בצק לע הלעי אל םיקיפאה יבצק םוכסש יאנתב ,תורחא תויצניבמוק יפל יללכה

 תא קרפמ רמולכ ,יאר תלועפ עצבמ קוחרה בברמהו ,תוגוזב דימת םילעופ דפאו יבברמש רוכאל שי

 ,(םטוו סטפופא) תינווכ-וד איה תורוקמה לכו בברמה תלועפ .שרדנה רוקמל ןמז ץירח לכ תלושו תורגסמה

 יתרפיסה וקהו ,(הנושארה המגודב) שיילסק 16 לש בצקב תינמז-וב טולקלו רדשל לוכי רוקמ לכ רמולכ

 וא םיינורכניס תויהל םילוכי תורוקמה) שיילסק 64 לש בצקב ינורכניס ינווכ-וד ןפואב אוה םג לעופ

 .(םיינורכניסא

 ,(שיילסק 16- ונלש המגודב) ןנכותש בצקב ,וגוז ןב לומ ייטרפ ץילנ וק ייוליאכיי לבקמ רוקמ לכ דסאו תטישב

 דפו בברמ לש ונורתי .קיפא לכל ןמז תדיחיב תויביס לש העובק תומכ תרבעה חיטבמ בברמהו תויה

 תרושקתה לוקוטורפב ברעתמ וניאו רוקמ לכל העובק תונימז חיטבמ ,תרושקת יווק ךסוח אוהש ךכב אוה

 .(תורוקמה יבגל ייףוקשיי בברמהש םירמוא תינכט הפשב) תורוקמה ןיבש

 הביכ שמתשמה :תונוש תוביסמ םילצונמ סניא (רתוי וא דחא) םייוסמ קיפאש הרוק םיתיעל סלוא
 תרושקת תשרוד הניאש היצקילפא <ירמ שמתשמה ,םיירהצ תקספהב וא הלוח שמתשמה ,80 -ה תא
 בחור תא שמתשמל תוצקהל ךישממ דפאו -ה בברמ הלא םירקמב .(ךומנ בצקב תרושקת תשרוזד וא)
 .טרס בחור לש ייזובזביי רצונש רורבו ,ןנכותמה טרסה

 לכל תועיבקב םיקוקז םיקיפאהש םירקמ םתואב לוגו ליעי אוה דסאו -ה בברמש רמאלו םכסל רשפא

 תרושקתל םיקוקז םניא םיקיפאהש שארמ עודיו הזכ וניא בצמה םא סלוא .םהל הצקוהש לוביקה

 ₪.--ה-ה ההקשה ה-7 הפ טסה ההר ההה- הסה הר להרה 99-9999245 40 ה-495 הטרה ההפטרה ההטררההררההההההההההסהההההההההההההההה הההההה<הההה8 .יטסיטטס בברמב שמתשהל ףידע - האלמ



 םיבברמ - 'ד קרפ

 דע בברל םילגוסמה ,יידריי תרצותמ ₪0-12 -ו ₪.₪-1 יבברמ תא תוארל רשפא דפאו יבברמל המגודכ

 .(המאתהב) רוקמל שיילסק 19,2 וא שיילסק 38.4 דע לש םיבצקב תורוקמ 2

 (5דהדווטא) םייטסיטטס םיבברמ 3
 ו יל אר

 ,םיקיפאה לש תויעגרה תושירדל םאתהב תרושקתה וק תא תוצקהל םילגוסמ םייטסיטטס םיבברמ

 ילוביק לש רבטצמה םוכסה יטסיטטס בברמב .תורישה תושקב לש תורבתסהה תקיטסיטטס לוצינ ךות

 .(רתוי ףאו) 4 יפ תויהל לוכי םהיניב סחיהו ,וקה בצקמ לודג (תוסינכה) םיקיפאה

 (תויביס 8) דחא ות עצוממב חלוש ליעפמה .שיילסק 19.2 לש ינורכניסא אצומ לעב ₪0 המגודכ חקינ

 המכ רבחל ןתינש רורב הז הרקמב .דבלב שיילס 80 לש בצק עצוממב שרדנש ךכ ,הינש תירישע לכב

 .דחא תרושקת וקל הלאכ תורוקמ

 תטישב שומיש יייע ,המגודל) םיבברמה ןיב תואיגש ןוקית םג ללכ ךרדב עצובמ םייטסיטטס םיבברמב
 בוט רתוי לוצינ רשפאמ יטסיטטסה בובירה .ףסונ ןורתי םהל הנקומ ךכבו ,(םדוקה קרפב ונרכהש 5
 :תונורסח המכ םג ול שי םלוא ,דפאו בוביר רשאמ תרושקתה וק לש

 רשאכ רמולכ ,תורישל ייםירותיי םירצונ רשאכ תמייוסמ הייהשה רצוויהל הייושע יטסיטטס בובירב ₪

 הייהשה לבוס וניא עדימה גוס םהבש הלאכ םירקמב .בברמה לש לופיטה תלוכי לע הלוע שוקיבה

 .הכומנו העובק הייהשהה ובש דפאו בברמב שמתשהל יוצר ,תיטסיטטס

 לע םילעופ םייטסיטטסה םיבברמה בור .תורוקמה ןיבש לוקוטורפל י'ףוקשיי וניא יטסיטטס בברמ ₪
 ייםיזרוא'' ,ות לכמ פדספ -הו 5דגהד -ה תויביס תא ייםיפלקמיי םה :דבלב םיינורכניסא םילוקוטורפ
 .ינשה דצל םירדשמו דחיב םיוות המכ

 5| 4| 8|פ| 5| 8| 6| ם | 5
 \מ%

 יטסיטטס בובירב תרגסמ הנבמ - 4.4 רויצ



 סניא םירחאהו ,עגר ותואב רדשל וצרש תורוקמ סתוא קר טרס-בחור תאצקה םילבקמ תרגסמ לכב

 ךרוא םג ןכלו ,הנושה יעגרה שוקיבה בקע תונתשהל יושע תורוקמה בכרה האבה תרגסמב .םירדשמ

 .תונתשהל יושע תרגסמה

 תללוכה ,דר לש פדא יבברמ תחפשמ תא תקינ םיינורכניסא תורוקמל םייטסיטטס םיבברמל המגודכ
 .(סיינורכניסא תואובמ 24 לעב) 5זא-24 דעו (םיינורכניסא תואובמ 4 לעב) 4-518₪ תא

 םייסחוד .4
 "אפק 6 ]

 ייהסיחדיי תארקנה היגולונכטב םישמתשמ ,םיינורכניס תורוקמ לע יטסיטטס בוביר עצבל םיצור רשאכ

 דרפנב סאותמ תויהל בייח אובמ לכ הלא םיבברמב .ייסיסחודיי םיארקנ םירצומהו (6סחוקז88510ח)
 תא קר ייהפוקשיי הרוצב ריבעי בברמהו ,(םססאוש ,וס1 6 ,880 :ןוגכ) םייוסמ ינורכניס לוקוטורפל
 .םהב ךומתל ןנכות אוהש םיינורכניסה םילוקוטורפה

 קחורמה בשחמה ןיבל ,(ףוסמ לש הלועפ המדמה ₪0 וא) ףוסמ ןיב תרושקתב ללכ ךרדב םילעופ םיסחודה
 םש אצמנ וליאכ ףוסמה דצב תומדל בברמה בייח ,בשחמל תורישי רבחתהל ליגר ףוסמהו רחאמ .ולש

 .ףוסמה תלועפ תא תומדל בברמה בייח בשחמה דצב וליאו ,ומצע בשחמה

 הס16 בשחמ

 יוסיד תנכות יוכיד תנכות
 סו6 בשהמ הסו6 ףוסמ

 םיסחוד סיבברמ - 4.5 רויצ

 לש דחואוו ואא ירצומ תחפשמ תא תחקל רשפא (ייםיסחודיי) םיינורכניס םייטסיטטס םיבברמל המגודכ

 .םילוקוטורפ לש הכורא הרושב םיכמותה ,יידריי

 םינותנ / רוביד יבברמ .5
 7, דש, הדב צו ועשה 220 כ נג לפס בט 300 טאלשעהב < נאה טקסט

 תיטסיטטס הטישב וא (יידריי לש אושסשוטא -ה ומכ) דסא תטישב לועפל םילוכי םינותנ/רוביד יבברמ

 םג םהל שי םינותנה יקשממל ףסונבש ךכב אוה לדבהה .(אווססא לש י'ןותרמיי יבברמ תחפשמ ומכ)

 תאזכ הרוצב .(ןופלט תיזכרמ וא ןופלט רישכמ) ןופלט וקל תורישי םתוא רבחל ןתינו ,רוביד יקשממ

 ה
 ה ₪2---דר-רהדררדדדרדדדרדהררההדרדרדהרררלדדרדדהרדדרדדרדדדרדררדררדררדדרררדדדדדדדדדררדדררדרדרררדדדהדררדררדרררהרררדדדרדררהרדדרלדרדהההדדרדהדדרדדדדדדדהה-6



 םיבברמ - 'ד קרפ

 םיווק לע תלעופה תיטרפ תשרל סיסב שמשלו ,םינותנ יווקו רוביד יווק אתווצב בברל םילוכי סה

 תובתונמ םיפינסה ןיב ןופלטה תוחיש לכו רחאמ ,ףסכ ןוגריאל ךוסחל הלוכי תאזכ תיטרפ תשר .םייתרפיס

 .תירוביצה ןופלטה תשר ךרד אלו םיבברמה ךרד

 סינותנ/רוביד יבברמ - 4.6 רויצ

 ,ינורכניס :ןוגכ ,םיקשממ ןווגמב ךומתל םילגוסמו תירלודומ הרוצב בורל םייונב סינותנ/רוביד יבברמ

 תונבל ןתינש ךכ ,בכוכ תרוצתב דובעל םילוכי סקלח .יוכו סקפ ,ןופלט ,((.גא) תימוקמ תשר ,ינורכניסא

 .ןוגראה לש תרושקתה יכרצ לכ תא הילע ריבעהלו הנטק תיטרפ תשר

 =1ו\זו יבברמ .6

 םירצומ לש תוגוזב דובעל םיבייח סה ןכלו ,ןקת םייקש ילבמ םילעופ הכ דע ורכזוהש םיבברמה יגוס לכ

 בחרנ שומישב םיאצמנה ,םיינקת דפאו םינותנ/רוביד יבברמ םה ,תאז תמועל ,פ1ווז1 יבברמ .ןרצי ותואמ

 .םייטרפ סינוגראב םגו (68זזופזפ) ןופלטה תורבחב

 קלחו הקירפא ,הפוריאב שומישב םיאצמנ םהו ,ססודד-ה לש 6.700 םינקתה תרדסל םימאות 51 יבברמ

 .תויביס 8 ליכמ קיפא לכו ,םיקיפא 32 לש תרגסמ ילעב דפאו יבברמ הלא .(לארשי ללוכ) היסא תונידממ

 ,היינשל תורגסמ 8000 לש בצקב תורדושמ תורגסמה .(4.7 רויצ האר) תויביס 256 הליכמ ₪1 תרגסמ ןכל

 .(256 א 8000=) שיילסמ 2.048 אוה רודישה בצקו ,היינשורקימ 125 אוה תרגסמ לכ ךרוא ןכלו



 1 קיפא 4-->|1| [9| <-- 1 קיפא
 2 קיפא <--ל /

 בברמ
, 1 

 ] ₪ 6 <---+ 31 קיפא

 | 11 תוגסמ
 (תויביס 8א32=תויביס 256)

 ה ההם ה םחמ
 ןורכ>ס  םינותנ/רוביד 2 םיתותיא סינותנ/רוביד יקיפא

 ₪1 תרגסמ הנבמ - 4.7 רויצ

 קרש ךכ ,רובידה יקיפא לש םיתותיאל לצונמ 16 יסמ קיפאו ןורכניסל לצונמ 0 יסמ קיפא 81 בברמב
 ,רוביד תרבעהל םילצונמ םיקיפאה לכ םא .(8704 ןקתב רדגומכ) עדימ תרבעהל םילצונמ םיקיפא 0
 ושמיש הלאכ רוביד יבברמ .(פטופ6 6006 ₪וסטו!גווסח) ק6₪ בברמ וא 6ח8חח6| 88ח%א סשב ארקנ בברמה

 ןהלש ץוחה יווקו תויתרפס רקיעב ןה תוזכרמה סויכ סלוא ,תויגולנא ןופלט תוזכרמ ןיב רוביתל רבעב
 תחופו ךלוה 0ח8חח8| 89ח8-ב ךרוצהש ךכ ,(שיילסמ 2.048 רמולכ) ₪1 לש יתרפס קשממב םיאצוי רבכ
 .(4.8 רויצ האר)

 תויגולנא תוזכרמ רובח .א

 תזכרמ 7--
 ופלט [---
 תיגולנא ---ב

 תזכרמ
 ופלט -

 תיגולנא

 םייתרפיס םיקיפא 0 ָּו

 51 וק לכב

 תוזכרמ רוביח - 4.8 רויצ



 םיבברמ - 'ד קרפ

 הקספ יב קרפ םג האר) טסיווקיינ לש המיגדה טפשמ יפל עבקנ (היינשל 8000) תורגסמה רודיש בצק

 ."תואה לש רתויב הובגה רדתהמ לופכ תוחפל תויהל בייח יגולנא תוא לש תמיגדה בצק 6

 המיגדה בצק רחבנ פסאו תטישב ןכלו ,צייהק 4-מ הובגה רדת ריבעהל לוכי וניא ןופלט קיפאש וניאר

 לכו ,היינשב םימעפ 8000 םגדנ םייגולנאה ןופלטה יקיפאמ דחא לכ .היינשל 8000-ל (תורגסמה תומכ)

 ,ךרע-הווש יתרפס תואל ךפהנ קיפא לכ לש יגולנאה תואה ,תורחא םילימב .תויביס 8-ל תמגרותמ המיגד

 (שיילסק 2048 =) שיילסמ 2.048 רומאכ אוה בברמה לש אצומה בצק .שיילסק 64 לש טרס בחור לעב

 4.9 רויצ .(32) בברמב םיקיפאה תומכב (שיילסק 64) קיפאה בצק תלפכה יייע סג ותוא בשחל רשפאו

 .קסא תטישב המיגדה ןורקע תא ראתמ

 1----------------ה  הל3ש 1-77
 ו

 פ0₪ תטישב יגולנא תוא תמיגד - 4.9 רויצ

 |[+--------- תובמיס 0 ה ו

 םיבצקב םינותנו רוביד תותוא בברל םילגוסמו םיירלודומ סהש ,רתוי םימדקתמ ₪1 יבברמ םימייק ]

 (סקפ/ןופלט) יגולנא קשממב ךומתל לוכי קיפא לכ ,םימיאתמ םילודומ תנקתה יייע .םינוש םיקשממו ]

 (שיילסק 19.2/9.6 :ןוגכ) רתוי םיכומנ םיבצקב םיקיפא בברל םג ןתינ .(שיילסק 64 לש תולופכ) יתרפס וא

 יתוריש קפסל תלגוסמה ,תשרל ₪1 יבברמ רפסמ רוביח ראתמ 4.10 רויצ .םידחוימ םימאתמב שומיש יייע ]

 .םינותנו רוביד .



 ₪1 יבברמ תשר - 4.10 רויצ

 תאזכ תשר לש תושימגהש רורב .81 וקב רבוחמו ןרכנוסמ גוז לכו ,תוגוזב םידבוע םיבברמה 4.10 רויצב
 האר) תשרה תושימגו תוליצנ רופישל ם05 ארקנה דחוימ טנמלאב ףסונב םישמתשמ ןכלו ,הכומנ איה
 .(4.11 רויצ

 0405-ב שומישה - 4.11 רויצ

 ה ל ל



 םיבברמ - 'ד קרפ

 רצויו ,תויתרפס תוזכרממ וא םינוש םיבברממ ₪1 יווק לבקמ (םוַטּוזו 800055 0ז055-6000801) 2205-ה

 דעוימ םיוסמ קיפא הבש תרגסמ רדשמ 1 יסמ בברמש חיננ .םיקיפא לש הנוש בכרה ילעב םישדח ₪1 יווק

 םידעוימ םיקיפא ינש הבש תרגסמ רדשמ 2 יסמ בברמ .5 יסמ בברמל רחא קיפאו ,4 יסמ בברמל דימת

 05-ה .5-ו 4 יסמ םיבברמל םימיוסמ םיקיפא דעימ 3 יסמ בברמ םג המוד הרוצבו ,5-ו 4 םיבברמל

 הנפיו הלאה םיקיפאה לכ תא תללוכה השדח תרגסמ הנבי ,4 יסמ בברמל ודעונש םיקיפאה לכ תא חקי

 ,םינוש םיבברמל עדימ תחא תרגסמ ךותב חולשל לוכי בברמ לכ תאזכ הרוצב .4 יסמ בברמל התוא

 ונכוהש תואלבטב שומיש יייע תיטטס הרוצב בותינה תא עצבמ 5408-ה .ודעיל ה עדימ בתנמ 0405-הו

 .ימניד ןפואב בותינה תא תעצבמה הליגר הייזכרמ ןיבל וניב לדבהל בל םישל שיו ,שארמ ול

 תונידמבו ןפיב ןכו) בייהראב ,תאז תמועל .תונידמ דועבו הפוריאב שומישב סיאצמנ ,ליעל רומאכ ,51 יבברמ
 .(4.12 רויצ האר) דו ארקנה ןקתב םישמתשמ (תופסונ

 11 תוגסמ
 (תויביס 8א24+1=תויביס 193)

 ןורכניס

 ד1 תרגסמ הנבמ - 4.12 רויצ

 הכרואש ךכ ,ןורכניס תיביס ףסונבו ,תויביס 8 לעב אוה םהמ דחא לכש ,םיקיפא 24 הליכמ ד1 תרגסמ
 תורגסמה בצק ומכ) היינשל 8000 לש בצקב תורדושמ תורגסמה .תויביס 193 אוה תרגסמה לש ללוכה
 ,שיילסמ 1.544 אוה ללוכה רודישה בצק .היינשורקימ 125 אוה תרגסמה ךרוא ןאכ םג ןכלו (ם1 לש
 ,51 לש הרקמב ומכ .(היינשל 8000) תורגסמה בצקב (תויביס 193) תרגסמה ךרוא תלפכהמ לבקתמה
 א תויביס 8) שיילס 64,000 בצקב לעופ יתרפסה קיפאה .יתרפס וא יגולנא תויהל לוכי קיפא לכ ןאכ םג
 קיפא יםילּוגיי םניא םיתותיאה ד1 יבברמב .םיקיפאה 24 לכב שמתשהל ןתינו ,(היינשל תורגסמ 0
 .תרחא הרוצב םירבעומ אלא (51 יבברמב השענ רבדהש יפכ)



 ,תויטרפ תותשר םיקהלו הלאכ םיווק רוכשל תולוכי תורבחו ,הדנקו בייהראב םיצופנ דואמ ד1 יווק

 לודג יפסכ ןוכסיחל ללכ-ךרדב איבמ תויטרפ סינותנ/רוביד תותשרב שומישה .איילניב תותשר םג ללוכ

 .ולש תשרה לע ןוגראה לש הטילשלו

 פ חובט 7?
 8 ה הדס סו םב-התורתק עם שיט
 :סינושה סהימושיי תאו םיבברמה יגוס תא ונרכה הז קרפב

 םימושייל םימיאתמ סה ןכלו םינושה םיקיפאל טרס-בחור לש העובק האצקה םיקפסמ דפאו יבברמ ןש
 תורבוחמ ייקוביי לש ןופלטה תוזכרמ :המגודל .הכומנ הייהשה לעבו ףיצרו עובק טרס-בחור םישרודה
 לודג תויהל בייח וקה לוביק דפאו יבברמב .פסא| תארקנה היגולונכטב ,םידחוימ דפאו יבברמב ןהיניב
 .םיקיפאה ילוביק םוכסל הווש וא

 שוקיבל םאתהב ,תימניד הרוצב תרושקתה וק לש טרסה-בחור תא םיצקמ םייטסיטטס םיבברמ ₪
 טרסה-בחור ןהבש תובר תוקספה תללוכה ,תיביטקארטניא הדובעל םימיאתמ סה .תורוקמה לש
 .םירחא תורוקמל הצקומ

 .םינוגראל תויטרפ תותשר תיינבל םימיאתמה סינותנ/רוביד יבברמ ₪

 .םהיניב יטטס בותינל שמשמה 0466-ה ןכו ,םינופלטה תורבח שומישב סיאצמנה סיינקת ם1וזו יבברמ ₪

 ה רו ורה רכב





 | ו
 ( פואו10חח9)

 ונמ גותימ תייגולונכט .1
 2 גו/מב תות

 :תונורסח רפסמ םהל שי ךא תרושקת יווק םנמא סיכטוח םיבברמה .תחא הנועבו תעב תורוקמ המכ תרבעה ךרוצל דחא תרושקת וק לצנל םינוש םיגוסמ םיבברמ תרזעב רשפא ךיא וניאר םדוקה קרפב

 .ןרצי ותואמ םיבברמה ינש תא שוכרל םיבייחו ,הז לומ הז םינוש םינרצי לש םיבברמ רבחל תורשפא ןייאש רבדה תועמשמ .יטרפ אוה לוקוטורפה ידגנה בברמה ןיבל ברמה ןיב םלוא ,(םומ-232 המגודל) ינקת אוה בברמה ויבל 0 -ה ןיב תרושקתה לוקוטורפ ₪
 יבברממ םינוש סה ךא ,(םדוקה קרפב וראותש =1ח1 יבברמ ןוגכ) םיינקת דסאו יבברמ םימייק :הרעה
 .ןאכ סינד ונא םהבש םינותנה

 ,תשר םתרזעב תונבל תורשפא ןיאו (ינשה לומ דחאה) ץילנ יווק לע תוגווב דימת םילעופ םיבברמה ₪
 בתונמ םייוסמ בברמ לש אובמל רבוחמה ₪0 .ךרוצה יפל רחא בשחמל תונפל שמתשמ לכ לכוי הבש
 תונטק תותשר רוציל םילגוסמה םיבברמ סנמא םימייק .ידגנה בברמה לש ליבקמה אובמל דימת
 .תינקת הניאו תלבגומ איה גותימה תלוכי ןהב סג ךא ,("ןותרמיי יבברמ תחפשמ :ןוגכ)

 עידוהל םייוסמ בברמ לוכי ותרועבש (8ָפחוווַפ) תותיאה ביכרמ רסח סיבברמה ןיבש לוקוטורפל א
 רוקמה לש עדימה תא חולשל תשרב תבותכ וויאלו ,תוריש שקבמה רוקמה והימ יתימא ןמזב תשרל
 בתנל תלגוסמו ,םיבברמה לש םיתותיאה תא ןיבהל תלגוסמה תשר תונבל שיש וילאמ רורב .הזה
 .תשרה לש תונושה תובותכל עדימה תא

 ידחא לכל דחא לכ'' לש תינקת תוירושיק רשפאל הדעונ (פ8086ו פוווטחוחפ) תונמ גותימ תייגולונכט
 לש תונורתיה תא ןיבהל ידכ .םימדומהו רובידה םוחתב השוע םינופלטה תשרש יפכ ,םינותנה סלועב
 ,םיקחורמ םיפוסמ 10 שי םהמ דחא לכלש ,םיבשחמ ינשמ תבכרומה הנטק תשר המגודכ חקינ ,תונמ גותימ
 .(םייטסיטטס וא דפא) םיבברמ תרזעב םירבוחמה



 תונמ גותימ - 'ה קרפ

 רט

 סיפוסמ

 סיפוסמ

 םיבברממ הייונבה תשר - 5.1 רויצ

 לומ דחאו בברמה לומ 10) תרושקת תואובמ 11 -ו ,(דצ לכב דחא) םיבברמ ינש םישרדנ בשחמ לכל

 ,(גותימ תלוכי ילעב םניא םיבברמהש החנהב) דחא בשחמ לומ דימת רבוחמ םייוסמ ףוסמ .(ינשה בשחמה

 ,ינשה בברמל תיזיפ רבחתהלו ולש בברמהמ קתנתהל וילע ינשה בשחמל רבחתהל הצור ליעפמה םאו

 .(הייהשה ףיסומו םיבשחמה תא ךרוצ אלל סימעמה ךילהת) יב בשחמל יא בשחמ ךרד רובעל וא

 :5.2 רויצב ומכ הארית תונמ גותימ תשרב תרבוחמה תכרעמ התוא

 תונמ גותימ תשר - 5.2 רויצ

 םיבייח םהו ,דחא (אובמ) קשממב תונמ גותימ תשרל םירבחתמ (םיבברמו םיבשחמ) םיטנמלאה לכ

 תשרה ןיבל םיטנמלאה ןיב םיתותיא רשפאמ לוקוטורפה .(א.25 ארקנה) ינקת לוקוטורפב תשרה םע רבדל

 תונמ גותימ תשר .תשרב סהיניב רשקתהל םילוכי םיבשחמה ןכו ,בשחמ לכל רשקתהל ףוסמ לכ לוכי ךכו



 דחא קשממב שומיש ךות ,רחא טנמלא לכל (תורגסמ ךותב) תונמ רדשל טנמלא לכ לוכי ובש ,"ןנעיי איה

 .תשרל

 יפסכ ןוכסח התועמשמ ,דדוב אובמב שומיש ךות א.25 לוקוטורפב תשרל רשקתהל בשחמה לש ותלוכי

 :םירושימ המכב

 .הטושפ המגוד תאזו ,בשחמ תואובמ 10 וכסחנ ונלש המגודב :בשחמה לש (קסאפ) תואובמב ןוכסה ₪

 .בשחמ יסיטרכו תואובמ תואמ ךוסחל ןתינ תולודג תותשרב

 ןוכסיחה תולודג תותשרבו ,םיבברמ ינש וכסחנ ונלש המגודב :בשחמה דצב סיבברמב ךרוצ ןיא ₪

 .דאמ יתועמשמ

 .'וכו ריווא גוזימ ,הפצר תטש ,תונקתה ,םירבחמ ,םילבכ ,תרושקת תונורא םיכסחנ ליינהמ האצותכ ₪

 .תוירובצ תונמ גותימ תותשרב שמתשהל ןתינו ץילנ יווקב ךרוצ ןיא ₪

 רבעמב ןוכסיחה םייק ןיידע ,גותימ תלוכי ילעב ויה (5.1 רויצ) ליעל המגודב םיבברמה םא םג :הרעה)

 .(א.25 תשרל

 הירוטסיה תצק 2
 0 וכ ד, נהנה לק ההסק ה הפפנ8 סע000 כפ00008

 ינקת רוביחל ןורתפכ ,70 -ה תונש תליחתו 60 -ה תונש ףוסב חתפתהל הלחה תונמ גותימ תייגולונכט

 ויה םיווקהו תיגולנא הפוקת התואב התיה ןופלטה תשר .םיבשחמל םיקוחר םיינורכניסא םיפוסמ לש

 ,םישעור םיווק לע הלועפ תלוכי לעב ,יטסיטטס בברמב ךרוצ היה ןכל .םינימא יתלבו םישעור דואמ

 הנושארה תונמה גותימ תשר בייהראב המקוה 1969 תנשב .םיתותיא ללוכ ,ינקת קשממב תשרל תורשקתהו

 חותיפה ,רקחמה תודסומ לכ רושיקל הב שמתשהש ,(פסס) יאקירמאה הנגהה דרשמ יייע (החפהאםד)

 .(טנרטעא) םלועב הלודגה םיבשחמה תשרל תבשחנ איה םויכו הדמתהב הלדג תשרה .םייאבצה רוצייהו

 סגדגקא6 ,1976 תנשב (בייהרא) דפו םאפז :המגודל ,םלועה יבחרב תופסונ תונמ גותימ תותשר ומק זאמ

 תנשב המקוה לארשיב .1978 תנשב (ןפי) סאפ -ו 1978 תנשב (תפרצ) דחה אפ46 ,1977 תנשב (הדנק)

 .םלועב תונידמה בורב תומייק תומוד תותשרו ,ייתנארשייי תשר 3

 תורחאה תונמב יולת יתלב ןפואב תשרב תבתונמ הנמ לכ הבש ,קמזג0ח4| תטישב הלעפ ההקהאטד תשר

 ואל םייעגר/םיימוקמ םינוירטירק ךמס לע הטילחמ ,תאזכ הנמ תטלוקה תמוצ לכ .העדוהה התוא לש

 ,םינוש םילולסמב עונל תולוכי ,העדוה התואל תוכיישה תונמ ,ןכל .הנמה תא בתנל שי תרחא תמוצ

 תומלשב העדוהה תא שדחמ תונבל דעיה תמוצ לע .תונוש תויהשהבו הנוש רדסב דעיה תבותכל עיגהלו

 .תונמה לש םיירודיסה םירפסמה יפ לע

 המיאתה איה ןכלו ,תשרה יקרוע לש ילמיטפוא לוצינו הניסח תרושקת החיטבמ פגז\04₪ תטיש
 הדיקפתש ,תבכרומ דואמ בותינ תכרעמב ךרוצב אוה הנורסח סלוא .םיינוחטב/םייאבצ םימושיל דחוימב
 ךשמבש ךכל סרג תאז גותימ תטיש לש הובגה ךוביסה .תשרה יתמצ ןיב ייובבותסייי אל תונמש ךכל גואדל

 ה ו-90



 תונמ גותימ - 'ה קרפ

 י"םימודמה םילולסמה'' תטיש איהו ,רתוי הצופנ סויה איהש ,תיפולח תונמ גותימ תטיש החתפתה סינשה

 .(ש6 = /וחט8| 0וזסטוזפ)

 םזויה יונמה ןיב (/ס) המודמ לולסמ תורשקתהה תליחת ינפל םירידגמ ייסימודמה םילולסמהיי תטישב

 תונימבו תינופלטה תורשקתהה תטישל המוד ךילהתה .תונמה לכ תורבוע הז לולסמ ךרדו ,ארקנה יונמל

 וניאש תרושקת ךילהתל המגוד איה גז ₪48-ה תטיש .6סהה 00-06 :ארקנ אוה ינכט

 םגש הארנ ךשמהב .6סחח601ו0ח1655 56106 תארקנ הטישה ןכלו ,רשקה תריצי ינפל לולסמ תרדגה שרוד

 .פמזג6₪4₪ו-ה תטישב תודבוע (גא) תוימוקמ תותשר

 ןושארה ןקתה (וזט-ז םויכ ארקנה ,ימואלניבה תרושקתה תעיקת ןוגרא) ססוזד -ה יייע םסרופ 1974 תנשב
 םיכרצל םאתהב סויה םג ןכדעתהל ךישממ אוהו םימעפ רפסמ ןכדוע ןקתה .א.25 ארקנש ,תונמ גותימל
 םילוקוטורפב םג אלא (הליחתב היהש יפכ) םיינורכניסא תורוקמב קר אל ךמות א25 ןקתה םויכ .םינתשמה
 .בושחמ תוכרעמ הברהל תיתשתכ תונמ גותימב שמתשהל ןתינש ךכ ,8א4 -ו 850 ןוגכ םינוש םיינורכניס
 א.25 לוקוטורפב םייטרדנטס םיקשממ םיקפסמו א.25 לוקוטורפב םויכ םיכמות םיבשחמה ינרצי תיברמ
 ₪0 -ה תא ךופהל ךכבו ,א.25 לוקוטורפב םיכמותה 90 יסיטרכ גישהל םג רשפא .(דועו ,ופ, שס ,ו8ו)
 .(בברמ ךרד תורבחתה ךרוצ אלל) הרישי א.25 תנחתל

 תונמ גותימ תשר 3

 לוקוטורפב ייםירבדמייש םיבברמ וא םיבשחמ קר רבחתהל סילוכי תונמ גותימ תשרל ,םדוק ראותש יפכ

 ארקנה) א.25 הצק דויצ ןיב תרושקתה ךילהת תא קרו ךא רידגמ א.25 לוקוטורפ יכ ןייצל בושח .5

 וניא לוקוטורפה םלוא .(א.25 ס05) וילא הרושקה א.25 תזכר ןיבל (280661 ₪006 סדפ וא ,א.25 סדפ םג

 ."ןנע'' ה ךותב בותינה ךילהתל ללכ סחייתמ

 .סספ -ו פדפ םיגשומה תרדגהל 1 ףיעס יב קרפ האר :הרעה

 %.25 םד= א.25 םדש

 לוְלוטורפ לוְלוטורפ

5 5 

 א.25 לוקוטורפ תרדגה - 5.3 רויצ



 ךפוה אוה .א.25 סדפ ןבומכ אוה םגו ,(קגסאסו ג556חופ!0ז/0158556חו06ז) 40 ארקנ תונמ גותומ בברמ

 ךרדב תוליכמה (9808919) תורצק תונמל (50 -ה וא) םיפוסמהמ תלבקתמה תינורכניסאה תרושקתה תא

 לש םומיסקמל דע עיגהל הלוכי הנמ לכב עדימה יתב תומכ .םייוסמ ףוסממ ולבקתהש ,םיּתַּב 128 ללכ

 אובמ לכמ עיגמה ינורכניסאה עדימה .(08וו 86-טק ךילהת) רשקה תמקה ןמוב תעבקנ איהו ,םיתב %

 ןורכזה :ןוגכ) םימכסומה סיאנתה דחא אלמתה רשאכ תשרל רגושמו ,קגס -ב (םטווז) ןורכוב רגאנ

 עדימה תא ייזרואיי פאס -ה הז עגרב .(ליעפמהמ רוגיש תדוקפ הלבקתה וא ילמינימ ןמז קרפ רבע ,אלמתה

 .(8סא6 [10906ז - הנמה תרתוכ םיארקנה) םיתב 3 דוע הלחתהב תללוכה ,(980690) הנמ ךותל רגאנש

 .םיקיפאב עדימ שי רשאכ קר תונמ רדשמ אוהו רחאמ ,יטסיטטס - בוביר לש היצקנופ םצעב עצבמ פ39-ה

 הנמ לכ תונפהל תורשפאהו ,א.25 ןקת יפל תונמב עדימה רודיש אוה יטסיטטס בברמ ןיבל וניב לדבהה

 .רחא בשחמל

 תוחאוביכ

 סיינורכניסא

 תוחוככ

 סיינורכניסא

 שגס-ה תלועפ - 5.4 רויצ

 .דעיל הנימא הרוצב התעגהו תשרב הנמה בותינל הצוחנה היצמרופניאה תא הליכמ "הנמה תרתוכ'

 ךותמ פגם -ה יייע רחבנש ,(1 06103! 0חגחהפ| אטתופסז - .0א) יי'גולה ץורעה רפסמיי תא תללוכ תרתוכה

 ,םילוסמ אובמ לש (5659וסח) החישל תוכייושמה תונמה לכל דמצויש רפסמ והז .תומייק תויורשפא 6

 תונתשהל לוכי סא -ה .רחא יגול ץורע רפסמ לבקי פגפ -ה ךרד ןמז ותואב רדשמה רחא אובמש רורבו

 תודחוימ תואלבטב תוזכרה לכב םימשרנ רשקה תמקה ןמובו ,תשרב תונושה גותימה תוזכר ךרד רבעמב

 .הנורחאה גותימה תזכר יייע עבקנ ןורחאה עטקב וא -ה .(םיאצויו םיסנכנ) םיצורעה ירפסמ ןיב םירשקה

 ,יונפה רתויב הובגה רפסמה תא לבקי אצוי ץורעש ללכה עבקנ סא ירפסמ ןיב תויושגנתה עונמל ידכ

 .רתויב ךומנה רפסמה תא לבקי סנכנ ץורעו

 תפסונ הפטעמ ךותב ייתוראניי איהו ,חולשמל תעכ הנכומ ,הנמה תרתוכ יתב 3 תא תללוכה (ת80661) הנמה

 סיתב 3 דועו (תרגסמה תרתוכ) הליחתב םיתב 3 הנמל םיפיסומ הזה בלשב .(םזפופ) "תרגסמיי ארקנה

 .(תרגסמה תמויס) םויסב

 ה ו. -2



 תונמ גותימ - 'ה קרפ

 תרתוכב לולכה םיוסמ 10% רפסמ שי ןהמ תחא לכלש ,תובר תורגסמ תורבוע פספ-הו םפ-ה ןיבש קשממב

 ןוכסיח ךרוצל ,םייגול םיצורע לש יטסיטטס בברמכ תונמה גותימ ןונגנמ תא תוארל ןכל רשפא .הנמה

 רשפא ןכלו ,דחא םדפ/פס8 קשממ לע םייגול םיצורע 4,096 דע בברל רשפאמ א.25 ןקת .טרס בחורב

 .דחא ריהמ תרושקת וק לע םייטיא םיפוסמ הברה לש הרובעת ריבעהל

 הנמהו תרגסמה הנבמ .4
 = גב <, הי"ד .ד ,תיעננד ה. שק הגה רטקטכטהטמרלקהאנשההמקמההטמהקהההבמהההקהטממטהקמקטטטקאמקממההתמששאהמאמהַההַמהַמהההַשהמהאהמטהאהמששמשמ

 .הנמהו תרגסמה הנבמ תא ראתמ 5.5 רויצ

76- - - 
8 9 %.-7 

 - - - הנמ

 פא תרתוכ
 ו ו ו

 ו ו תרגסמ

 תרתוכ תמפויס

 שובו תרגספה
 6 י , 6 ל

 ץי

% 

 % ל %

 הנמהו תרגסמה הנבמ - 5.5 רויצ

 לוקוטורפ לש תרזגנ אוהש ,((וחא )00055 קזסספסטזס ,30060|88) [.\0-8 ארקנש לוקוטורפ יפל היונב תרגסמה

 קסוח+) ץילנ דבוע 1 גק-8 לוקוטורפ .('ג קרפב טוריפ האר) וס ימואלניבה הניקתה דוגא יייע רדגוהש ופוס

 לע עצבתהל הלוכי תרושקתה וק לע הרקבהש ןייצמ (ןזואמ) 8818066 חנומהו ,פ05-ו סדש ןיב (דס-קסזח(

 ,האבה תמוצל תומלשב עיגת וכותבש הנמהש אדוול אוה תרגסמה דיקפת .םס5 -ה יייע וא םדפ -ה ידי

 ,505 -ה תא םיפיסומ תרגסמה תריצי ךילהתב .תואיגש ןוקת ןונגנמ אוהש 805 הדשה תא ופיסוה ןכלו

 =05 -ה בשוחמ תשרה לש האבה תזכרל ועיגהב .תרגסמב תויביסה בכרה יפל תיטמתמ הרוצב בשוחמה

 הטלקנ תרגסמהש הטילחמ תזכרה ,רדושש 505 -ל ההז אוה םאו ,טלקנש תויביסה בכרה יפל שדחמ

 רשאמ וניא טלוקה דצה (=05 ןוירטירק יפל) היוגש הטלקנ תרגסמהו הדימב .התלבק תרשאמו רדסב

 .רזוח רודיש שקבמו



 :(י'ג קרפב 3 הקסיפ םע הוושה) ירקיעה םדיקפתו תודשה לש רצק רואית ןלהל

 (5.5 רויצ האר) (זזגחוס) תרגסמה תודש 1

 ,(ילמיצדאסקה ביתכב 7₪) 01111110 אוהש (תיב 1) תויביס 8 לש עובק ףוריצ | - קץ 2 2%
 לוקוטורפ ,תויועט עונמל ידכ :הרעה) .תרגסמ לכ לש םויסבו הליחתב רדושמה
 דצב ותוא קלסלו ,םיבקוע י'1י' השימח לכ ירחא יי0י' ףיסוהל בייחמ 5
 .(טלוקה

 ןומיסל ילמיצדאסקה ביתכב 03) א = 00000011 :תויביס 8 תלעב תבותכליכמ - אפפה 566 6
 סדש-ל הנפ (תשרה דויצ) פ05-ה םא - פ05-ה תמזויב הלחהש תרושקת
 (ילמיצדאסקה ביתכב 01) 00000001=8 ;פ05-ל ביגה םזפ-ה וא ,(הצקה דויצ)
 תמזויב רשקה תמקה) סזפ -ל ביגמ סספ -ה וא ,פ05 -ל הנפ פזפ-ה םא
 .(פדש-ה

 :תרגסמה גוס תא רידגמה תויביס 16 וא 8 לעב הדש - 60 אז 80 \ 6

 םדיקפתש ,א(8) הטילקהו א(5) רודישה תורגסמ רורפס הבו (1) עדימ תרגסמ

 ,(תויביס 3) 7 דע אוה ליגרה רורפסה .תורגסמה תטילק תופיצר תא קודבל

 601801. הדש הלאכ םירקמב) 127 דע תורגסמה תא ררפסל םג ןתינ םלוא

 .(תויביס 16 לעב היהי

 ₪ :ןוגכ ,תרושקתה וק תרקב לש תויצקנופ תעצבמה (5) הרקב תרגסמ

 תרקביי תוארקנ הלא תויצקנופ .'וכו ןכומ אל טלקמה =חאח ,ןכומ טלקמה =

 העונתה תומכ לע טולשל טלוקה דצה לוכי ןתועצמאבו (שוסשש 6סחשסו) ייהמירז

 .ינשה דצהמ תרדושמה

 תלעפה :ןוגכ ,תופסונ הרקב תויצקנופ תוליכמ - (ש) תוררפוסמ אל תורגסמ

 .(םופס) וקותינ וא ,(548%) תרושקתה וק

 .תואיגש ןוקית ךרוצל בשוחמה 080 -ה תא ליכמה תויביס 16 לעב הדש | - | 0 5 6

 ךילהתה .םיוסמ תרושקת וקב רמולכ ,תרגסמה תמרב תרושקת ךילהת ראתמ (5.6 רויצ) אבה םישרתה
 הקסיפ םע הז רויצ הוושה .(פו80) וקה קותינ - ףוסבלו םינותנה תרבעה ,(588%ו) וקה תלעפהב ליחתמ
 לוחתאה ןאכ םג .פ/₪ תיביסב שומישהו תורגסמה רורפס ,8-ו א תובותכב שומישל בל-םישו ,'ג קרפב 5
 .5 תורגסמב םישמתשמ סירושיאה לכו ,ט תורגסמב םיעצובמ קותינהו

 ה ₪----ההה-הררדרההררללרהההרלהההרהרההררההרררהררלרדההדהההררקהדהררררהרההררהררהררהרההרהההרההרהררההררהההררההרההההההדההההההההרההדרהדדרדרההההרהההרדהדהרדדדד-6
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 -- וכ | 205 |06 6 1 תרגסמ

 ן עדימ

 1 תרגסמ

 א(5)-1 א(א)-( 1 טו | 20 6 ו

 ו ב, | לשל | --- ו רושא

1 

 1 תרבעה
 עדימ

 ו
 תת א()-2 תב | 05 0 מה" רושיא 9 תרגסמ

| 
 0 תרגסמ -

 506 1 0 - רך קו

 תרגסמה תמרב תרושקת ךילהת - 5.6 רויצ

 (5.5 רויצ האר) (09סאו) הנמה תודש 2

 .(ןאכ ןהב ןודנ אל) הרקב תויביס 4 - 6

 .תוצובק 16 שי לכה ךסב ;(סא) םייגול םיצורע לש (שזסטס) הצובק תוגציימה תויביס < - 6

 תוצובק 16 -מ תחא לכב אצמיהל םילוכיה ,םינוש םייגול םיצורע 256 תוגציימה תויביס 8 - 6

 .םייגול םיצורע 4,096 דע תויהל םילוכי קשממ לכב .! א



 פא גוסמ וא ,(הרקב לש תונמב) ופ גוסמ תויהל תולוכי ןהו םגסאפד דצקש תוארקנ תואבה תויביסה 8
 :(עדימ לש תונמב)

 .ינכו 6סח!וזחחהווסת ,6וספז ז60651 ,08[| 640651 :הנמה גוס תא רידגמ - ו ₪

 לש רורפסל המודב ,הטילקהו רודישה תונמ לש (56ףטפחספ אטחופפזפ) רורפסה תא רידגמ - פא 6
 תופיצר תקידבו רורפס םיעצבמ תרגסמה תמרבש בל םיש .60אזאסו. הדשב עצובמה תורגסמה
 םייגול םיצורעל תוכייתשמה תונמ תוללוכה ,(סספ -ו פדפ ןיב) תרושקת וק לכב תורגסמ לש

 .םיוסמ יגול ורעל סחייתמ תונמה רורפס לבא ,המוד הקידב םיעצבמ הנמה תמרב .סינוש

 תומרל הלועפה תקולח .5
 עי כ יב

 - לוקוטורפב תוינקת תורגסמל (תינורכניס וא) תינורכניסא תרושקת ךפוה פאס -הש רמאלו םכסל רשפא
 :םיבלש 3 -ב תאז השוע אוה .(ךופהה ןוויכב םג ןבומכו) 5

 רפסמ - תשרב בותינ ינותנ תפסוהו (980660) ייהנמי' ךותל םתזירא ,אובמ לכמ םיוותה ףוסיא בלש .א

 תולעב תונמה לכל סחייתמ הזה בלשב רורפסה .יוכו הטילקהו רודישה תונמ רורפס ,(טסא) יגול ץורע

 .ייהחישיי התואל תוכייתשמה רמולכ ,סא ותוא

 ןוקת הדש תפסוה ,בורקה תונמה גותימ גתמל הרוגיש ךרוצל (חזפחופ) ''תרגסמייב ייהנמייה תזירא בלש .ב

 םאו (4.1 ףיעס האר) המירז תרקבב לופיט ,תרושקת וק לכב תורגסמה תקידבו רורפס ,(=05) תואיגש

 תוללוכה ,תרושקתה וקב תופלוחה תורגסמה לכל סחייתמ הזה בלשב רורפסה .רזוח רודיש םג - שרדנ

 ,זופו.0/ו.גס-8 לוקוטורפל םאתהב ףטוש רורפט שי תרגסמ לכל ,תורחא םילימב .םינוש םייגול םיצורע

 .סיאתמה יגולה ורעה יפל ,הלשמ רורפס שי תרגסמה ךותב הנמ לכל ךכל ףסונבו

 םיניפב שומשו (₪וא-232 ןוגכ) םיינקת םירבחמ ,הנותנ המצועב תויביס תרזעב - יזיפה רודישה בלש .ג

 .ןקתה תושירדל םאתהב רבחמה לש

 ח ₪--רירדרדררדרדדדדרדדההההרההרהרהההרהדההרההרהרדהההדרהרהההדדדההדדרדררהרדרררדללרדדרהדדרדהדררההרהררההרדדררהררהההדדהדההרדדרררדדרההרדהההדהדהדדההררהההדדדדהדההפ
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 קו | | 0 | הזירא תחיתפ

 תרגסמה תיינב - 5.7 רויצ

 ,םיבלשה רתיל רשק אלל ודיקפת תא עצבמ בלש לכ רשאכ ,א.25 לוקוטורפב םיבלש רפסמב הדובעה

 .םיאבה םיקרפה דחאב רבדנ וילעש 051 -ה לש תובכשה 7 לדומ תרדגהל הפיחדה תא הנתנ

 גותימ תזכר לכב םג תעצבתמ (180 חונימב ייתובכשיי 3 ;ודט חונימב ייתומריי 3) םיבלש 3 -ב הדובעה

 :(5.8 רויצ האר) תשרב

 .(הנושאר המר) תויביסה תא תטלוק תזכרה הליחת .א

 תחלוש ,[ססאזמסו. הדשב א(8)-ו א(5)] תרגסמה תוניקתו רורפסה תא תקדוב ,תרגסמה תא תרגוא .ב

 .(הינש המר) המירז תרקבב תלפטמו ךרוצה תדימב רזוח רודיש תשרוד וא הלבק רושיא

 המר) סא(צ) ץורעל 0א(א) ורעמ בותינה ךשמה לע הטילחמו 8א הדשב הנמה רורפס תא תקדוב .ג

 .(תישילש

 תרגואו [א(ח)-ו א(5) תודשב] שדחמ התוא תררפסמ ,(שדח 505 הדש תללוכה) השדח תרגסמ הנוב .ד

 .(הינש המר) האבה תזכרהמ רושיא תלבק דע ינמז ןפואב תרגסמה תא

 .(הנושאר המר) האבה גותימה תזכר ןוויכל השדחה תרגסמה תויביס תא תרדשמ תזכרה ףוסבל .ה

 .תונמב - תישילשה המרהו ,תורגסמב - הינשה המרה ,תויביסב תלפטמ הנושארה המרהש רמאל רשפא

 :ינקת לוקוטורפ יפל תלעופ המר לכ

 8-232!5 :הנושארה המרה ₪

 !.גק-8 :הינשה המרה ₪

 .(קהסאסז |.3ץסז קזסוסססו) א.25 ₪1 ? :תישילשה המרה ₪



 יו ן6א0)
 .הנפ רורפס תקידב

 תרגסמ רורפס תֶטידכ
 - --| (טטח רודיש ואו רושיאו הד ה ה.

 א.5 וטו
 תומר 3-ל הקולחה - 5.8 רויצ

 היינשה המרב ןה ,דוביע יכילהת הילע םיעצובמו התומלשב תרגאנ תרגסמה ,גותימ תזכר לכבש ,בל םיש

 רושיא לבקתנש רחאל קר תזכרהמ תקחמנ תרגסמה .('ג ףיעס) תישילשה המרב ןהו (ליעל יד-ו יב םיפיעס)

 ,היוגש תרגסמ תעגה לע תחוודמ האבה תזכרה סא .תואיגש אלל םשל העיגה תרגסמה יכ ,האבה תזכרהמ

 בצק תא טאמ ליעל ראותש ךילהתהש רורב .רושיאל ןיתמהל ךישמהלו שדחמ התוא רדשל ךרוצ שי

 .(תורגסמ גותימ) רפושמ לוקוטורפ רתוי רחואמ חתופ ןכלו ,תוכורא תויהשהל סרוגו תרושקתה

 םיגתוממו םיעובק םיביתנ .6
 ו ו ו וו החיקוק החחתקותהטהטתאה הו רוו דירר רכש 0/2/20

 :תויורשקתה לש םיירקיע םיגוס ינש רידגמ א.25 לוקוטורפ

 עובק ביתנב תורשקתה - (קסזחוגחסה[ ואט וזסטה) ק/6 ₪

 גתוממ ביתנב תורשקתה - (5%116ח60 \וזטב| 6וזסטוו) 5/6 ₪

 ןושארה הרקמב םלוא .הצקל הצקמ םישמתשמה ינש ןיב (ילאוטריו) ינוימד לולסמ רצונ םירקמה ינשב

 הנפות תשרה להנמ יייע הל הצקוהש וא -ה תא תאשונה תרגסמ לכו ןמזה לכ חותפ לולסמה (%0)

 .גויח ךילהת שרוד וניאש ,ןיילנ וקל המוד פצ6 תורש תאו הניחבמ .הזה לולסמל תגהי*מ

 08וו 56+ - ארקנש ךילהתב תורשקתהה תליחת ינפל לולסמה תא רידגהל ךרוצ שי (540) ינשה הרקמב

 ,08וו ח6ףטפפו תארקנה תדחוימ העדוה חלוש סזויה דצה :תישילשה המרב תודחוימ תונמ יייע עצבתמה ט

 רפסמ ןכו ,(א.121 תימואלניבה רופסמה תינכות יפל) תשרב שקובמה יונמה תבותכו ותבותכ תא תללוכה

 הנורחאה גותימה תזכר רשאכ קוחרה יונמל העדוהה תא הריבעמ תשרה .(ירשפאה רתויב הובגה) סוזי סא

 ,רושיא תעדוה תלוש קוחרה יונמה .(ירשפאה רתויב ךומנה) ןורחאה עטקב !סא -ה רפסמ תא ול הצקמ

 דע ,םייונמה ינש ןיב עדימה תפלחה בלש םייקתמ ןכמ רחאל .םזויה יונמל הרזח תשרה ךרד תרבעומה

 האר) .קתינ רשקה זאו - רשאמ ינשה דצה .סופפז ₪6ףט65( תעדוה רגשמו םייסל טילחמ םהמ דחאש

 ותליחתמ רשקה תמקה לש ךילהתה לע רוזחל שי שדח 8/0 רשק תריצי ךרוצל יכ רורב .(5.9 רויצ

 .(08|| 561-טק)



 תונמ גותימ - 'ה קרפ

 תונט גותיט תשר
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 טז וחסוסווסח

 וז סו : 7% סוס

 | סא -ה תא רחוב ד =*

 1 6א -ה תא רחוג 00₪=**

 = 8%0-ב תורשקתהה ךילהת - 5.9 רויצ

 /ס = שוחשגו) ילאוטריו לולסמ ןיבל (10 = | סַפוסַו 0חפחחש)) יגול אורע ןיב לדבהה תא ריבסהל סוקמה ןאכ

 תזכרמ הנתשמ ולש רורפסהו (ם05 -הו םדם -ה ןיב) דבלב יתימוקמ תועמשמ שי יגול ץורעל :(סוזסטוז

 .(5.10 רויצ האר) הצקל הצקמ תועמשמ שי ילאוטריו לולסמל סלוא ,תזכרל



 \וחטה| (וזסטוז (00) | ילאוטריו לולסמ

 100/60| 6ת0ממ6/ ([6) 7 . א.15 סד= יגול ורע יגול ורע *%.5 סד=

 תונפ גותיס תשר

 [ 5 65 | א

 תשוכ תפוצ = (8א)

 גויח סדומ = ₪

 תונמ גותימ תשר יביכרמ - 5.11 רויצ

 סיבשחמ תויהל םילוכי הלא .א.25 לוקוטורפב ייטירבדמיזה םיטנמלא עובק ןפנאב רבחתהל סילוכי תשרל

 םיניקתמ ,גויחב תשרל רשקתהל םיקחורמ 80 ילעבל רשפאל ידכ .פ4פ וא (א.25 סדפ) א.25 קשממ ילעב

 ןופלטה תשר ךרד פגפ-ה לש ויתואובמל רשקתהל ₪0 -ל םירשפאמו ,תשרה ירתאמ רתוי וא דחאב פס

 יסחי ןפואב םימלשמ םהו ,רצק ןמזל תשרל סנכיהל םישמתשמה סילוכי תאזכ הרוצב .(םדומ תרזעב)

 .רוביחה ןמול

 .א.25 לוקוטורפב הילא רבוחמו תשרל ינוציק וא:(ןנעייה ךותב) תשרהמ קלח תויהל לוכי םגס-הש וניאר

 םימילשמ םינקת 2 יייע השענ הזו ,וילא רבוחמה הצקה דויצ ןיבל פאפ-ה ןיב סואת תויהל בייח הרקמ לכב

 :(5.11 רויצ האר) ודט-ד לש



 תונמ גותימ - 'ה קרפ

 .םייוסמ ףוסמ רובע עצבמ פא-הש תויצקנופה תא םירידגמה םינוש םירטמרפ 22 לש ףסוא ליכמ -א3 א

 ,הלועפ בצק :המגודל ,ותדובע תרוצל םאתהב םירטמרפ לש םייוסמ ייליפורפיי לבקמ (86 וא) ףוסמ לכ

 .דועו ,ימוקמ יידהיי ,פגזווע-ה תיביס

 קשממה .םהיניבש הדובעה תרוצ תאו ,פאס-הו ינורכניסאה הצקה דויצ ןיבש קשממה תא רידגמ 028 ב

 קותינלו ,א3 ירטמרפ יונישל ,טס תמקהל פא ס-ל ףוסמהמ תודוקפ תוחלשנ הבש ,תינווכ-וד הרקב בייחמ

 .לביקש תודוקפל םאתהב תורחא תובוגת ןכו ,םירטמרפה סוטטס תרבעהב ביגמ פג0-ה .ץס-ה

 תונשלו ארקל א.25 בשחמל רשפאמ לוקוטורפה .א25 בשחמ ןיבל פ4-ה ןיבש לוקוטורפה תא רידגמ 028 ג

 .פאס-ב םיאצמנה א.3 ירטמרפ תא

 "ה קרפ םוביח 7
 = כ 77 א של של 7 מ "עב 0 טז דקו כמכ משה מטס מהההטהטהקההטנחמ החאמהקהטהסמקהקיהטטהממקכהטיההחוהמקאקשלט טק סק קמהמשמטטט אמ מטאשמ

 היגולונכטב שומיש ךות ,הצקל הצקמ (פ9ס6ו9) ''תונמיי תרבעה חיטבמה ייןנעיי איה תונמ גותימ תשר

 םיריבעמ רמולכ ,א.25 לוקוטורפב ייםירבדמייה עדימ תורוקמ סה הצקה ידויצ .יטסיטטס בוביר לש תינקת

 רשקה תריצי ךילהת עצובמ תורשקתהה תליחת ינפל .תונמה ייתופוטעיי ןכותבש ,(חזגחופפ) תורגסמ תשרל

 לכ תורבעומ וילעש ,םידדצה ינש ןיב ילאוטריו לולסמ רצונ ובו גויח-יומד אוהש ,(ס3וו 56-טס ארקנה)

 וא (פס) עובק תויהל לוכי לולסמהו ,6סחחפ01ו0ח-0זוחו60 גוסמ איה תינקת %.25 תשר ןכל .תורגסמה

 .(8/0) גתוממ

 :(5.12 רויצ האר) םילוקוטורפ תלבט יייע וראתל לבוקמש תומר 3-ב דוביע עצובמ תשרב תמוצ לכב

 (3) הנמה תמר
 (א.25 | ש)

 (2) הנמה תמר
 1. גס-)

 : (1) תיזיפ תמר
 (=1-232-ם ,\.35)

 א.25 תומר - 5.12 רויצ



 תמוצל ורודישו ,תמדוקה תמוצהמ (תויביסה ףצר) עדימה תטילק - (הנושארה המרה) תיזיפה המרה ₪

 .האבה

 רושיא ,ןתוניקת ,תורגסמה רורפס תקידב - (הינשה המרה) תרושקתה וק תמר וא ,תרגסמה תמר ₪
 תמוצל הרודיש ,שדח רורפסב השדח תרגסמ תריצי .רזוח רודישל השקב וא תמדוקה תמוצל הלבק
 תרושקתה וק לוהינב תקסוע וז המר .האבה תמוצהמ (רזוח רודישל השקב וא) רושיאל הנתמהו האבה
 .םינוש ע6א-ל תוכייתשמהו וב תופלוחה תונושה תונמב תולת אלל ,(פ05-הו פד=-ה ןיב)

 הנמה תרתוכ תפלחה ,(םיוסמ סנכנ סא יבגל) הנמה רורפס תקידב - (תישילשה המרה) הנמה תמר ₪
 המקהה ךילהת עצבתמ םג וז המרב .הנמה לש שדח רורפסו ,אצוי סא רפסמ תללוכה השדח תרתוכב
 .540 ילולסמ לש קותינהו

 ."תונמ גותימיי תארקנ היגולונכטה ןכלו םינושה םיתמצה ןיב רבעמב הנתשמ וניא הנמה ןכות

 ,שמתשמה תולעבב דויצה לכ אצמנ תיטרפ תשרב .תירוביצ וא תיטרפ תויהל הלוכי תונמ גותימ תשר
 שמתשמה לוכי (י"תנארשייי תמגודכ) תירוביצ תשרב .(קוב לש ייתנרפיסיי תמגודכ) ץילנ יווק רכוש אוהו
 םוקמ לכב א25 בשחמב ןקתומה והשלכ עדימ רגאמל עיגהל וכרדו ,תשרב אצמנה פאס-ל דרשמהמ גייחל
 .םלועב וא ראב

 דע הדובע רשפאמ ןקתה יכ םא ,ללכ ךרדב שיילסק 64 דע) םיכומנ םיבצקב תדבוע תונמ גותימ תשר
 תפלחומ וז תשר .תנשוימל סויכ תבשחנ ןכלו תואיגשה ןוקת ינונגנמ לכ ללגב תיטיא התבוגת ,(שיילסמ 2
 .אבה קרפב ךכ לעו (זזפחופ ₪6/8ע) תורגסמ גותימ תשרב הגרדהב

 ה ₪ 2-2 תה סשה 0 טסשטטשא25=בם 22222252 5252252520 שרדה ההההההההההחקהףהההההההה2החהפ5ש ששהה 2םההפפ שפה ההורה





 המדקה .1

 תונש לש תותשרה תייעב תא רותפל התסינש ,60 -ה תונש לש היגולונכט תוגציימ תונמ גותימ תותשר
 ,ןכל .םישער הברהב הוולמ התיה תרוסמתהו ,םייגולנא סלוכ ויה תרושקתה יווק הפוקת התואב .60 -ה
 .תשרה יתמצמ תחא לכב ולעפוהש ,תואיגש ןוקיתו יוליגל 'םידבכיי םינונגנמ וליכה א.25 ילוקוטורפ

 ,תוריהמ ןה ןכלו ,םייטפוא םיביס תיתשת לע תוססובמ תרושקתה תותשר םויכו ,הנתשה הז בצמ
 ,בושיח תלוכי לעב םויכ אוהו ייהתיכ הלעיי הצקה דויצ םג ךדיאמ .תוערפהמ תויקנו תונימא ,תויתרפיס
 .תשרהו תרוסמתה תואיגשב ומצעב לפטל לוכיו םייליע םילוקוטורפב לועפל לגוסמ

 תרבעהב אטבתמה ,תונמה גותימ ןונגנמ לש רופיש םצעב איה (=זפחוס ₪93ץ) תורגסמ גותימ תייגולונכט

 דויצ לא תשרהמ תורגסמהו תונמה תופיצר תרקבו םירזוח םירודיש ,תואיגש תקידב לש תויצקנופה

 זם תמוצ .תדרוי הייהשההו הלוע הקופתה ,תשרה יתמצב דוביע חכ תוחפ שרדנ ךכמ האצותכ .הצקה

 .הצקה דויצל רתיה תא הריאשמו הכרד תורבועה תורגסמה לע ילמינימ דוביע תעצבמ

 :תוחנה יתש םויקב תינתומ תורגסמ גותימ לוקוטורפב (סצפזחפפ0) "הרוקתייה תנטקה
 .תואיגשמ ייהייקניי איה (הנושארה המרב) תשרה .א
 .רתוי םיהובג םילוקוטורפב הצקה ידויצ יייע הנלפוטת ןה ,תואיגש תורצונו הדימב .ב

 תמרב אלו ,תרגסמה תמרב םישענ גותימהו בובירה :הדומעה יפוא לע עיבצמ י'תורגסמ גותימיי םשה
 ,תומר 3 -ב לעופ תונמ גותימ לוקוטורפ ,םדוקה קרפב וניארש יפכ .(א25 -ב עצובמ רבדהש יפכ) הנמה
 הדובעה בצק תטאהל תמרוג ןבומכו ,דוביע תשרודה תמייוסמ היצקנופ תעצבתמ המר לכב רשאכ
 רתוי םיבצק איה תועמשמהו דבלב תומר יתשב לעופ תורגסמ גותימ לוקוטורפ .תשרב תויהשהלו
 םהל ונארקש) םינוש עדימ תורוקמ לש יטסיטטסה בובירה ,תורחא םילימב .תוכומנ תויהשהו םיהובג
 .(3 המר) הנמה תמרב אלו (2 המר) תרגסמה תמרב תעכ עצובמ (ייםיילאוטריו םילולסמיי םדוקה קרפב

 "ה תרגסמ הנבמ .2
 כ ביד. נמי בלק וכהנההלתנמהה זהה הטטהטההא התהמ/טהטהמהאטטטנמטמַאסהמקוהטממאההמהמההמהמטהאהקטאממהממממ

 אוהש ,ופסא לש סם ץורעל השיגה לוקוטורפ - 1 גפ-ס לע ססובמ (6.1 רויצ האר) 8 לש תרגסמה הנבמ

 תרדגומ תירוקמה 1.גפ-ס תרגסמ .(א.25-ב םישמתשמ הבש אפוס לש תרזגנ) 1-8 לע ססובמ ומצע

 ופסא לש ם ורעב תורגסמ תרבעה ךרוצל .6 ףיעס 'ז קרפב ראותמש יפכ וזט-ז לש 0.921 (.441) ןקתב

 קר תלצנמ = תרגסמ .(.גפ-ס) 0.921 לע טסובמה ,(!גס-= וא) 0.922 ארקנש דחוימ לוקוטורפ רדגוה

 (תואיגשב לופיטה דחוימבו) תויצקנופה רתיו ,1/ג5-= לש (ססז6 תטחסווסחפ) תויסיסבה תויצקנופה תא



 אלמה 1 \פ-= לוקוטורפמ לידבהל ,1 \פ-= ססז6 זסוסססו ארקנ 8 לוקוטורפ .הצקה דויצ תוירחאל תורבוע

 .תרגסמה המרב תופטונ תויצקנופ ליכמה (0.922)
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 1.ק-ע (תח)
 5 זז. | סספמ
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 "8-ו א.25 תורגסמ - 6.1 רויצ

 ₪05 הדש ,(הנתשמ ךרוא לעב) עדימ הדש ,םיתב 2 לש תרתוכ וירחא ,=1.46 -ה תא הליכמ 8 תרגסמ
 .ז8 -ה תרתוכ לש הרדגהב אופא אוה א.25-ו *8 תרגסמ ןיב ידיחיה לדבהה .סויסל ₪46 הדש בושו
 הניחבמ ליבקמה (םוב 1/חא ססחהטסווסח !09ח1ו/6ז) 101 ארקנה תויביס 10 לעב רפסמ הליכמ וז תרתוכ
 ומכ תישילשה המרב אלו) הינשה המרב אצמנ אוה תעכש אלא ,א.25 לוקוטורפב ו סא -ל תילנויצקנופ
 ,תובותכה בחרמ תא לידגהל םיצור םא םיתב 4 וא 3 -ל םג בחרתהל לוכי = -ה תרתוכ הדש .(א.25 -ב
 .דבלב םיתב 2 לע ץילמה (5 הקספ האר) ז8=-ה םלוא

 ;(יה קרפב 4 הקסיפו יג קרפב 3 הקסיפ םע הוושה) ירקיעה סדיקפתו תודשה לש רצק רואית ןלהל

 לוקוטורפה ןאכ םג .(01111110 = 75) א25-ב םייקה הזל ההו ,תויביס 8 לש עובק ףורצ - *  1 א 6 ₪
 דצב ותוא קלסלו ,עדימה הדשב םיבקוע "1 השימח לכ ירחא יי0יי ףיסוהל בייחמ
 .2610-פו1 וחפסחוסח ארקנה ךילהת - טלוקה

 רפסמל .(א25 לוקוטורפב !סא ומכ) םיוסמ יגול רשקל הצקומה תויביס 10 לעב רפסמ - ם < 0 | 8
 דע רידגהל רשפא .גותימ תזכר ךרד רבעמב הנתשמ אוהו תימוקמ תועמשמ שי הז
 םיצקומ סניאו תורחא תורטמל רומש סקלח םלוא) קשממ לכב פסו ירפסמ 4
 .(םינותנ תרבעהל

 .םייליע םילוקוטורפ י"ע תלצונמה תחא תיביס ,0סח 8ה0/86500056 - 6 / ₪ 6

 1<₪4 םאו ,םיתב תפסות שי ₪40 סא :תרתוכה הדש תבחרה ,5א180606 4607055 - 5 ג6
 .דבלב םיתב 2 תלעב איה תרתוכהו ,תפסות ןיא



 (00חפ050וסח) רתי טמוע לע העיבצמה תיבייס ,=סתאהז6 םאקווסוז 60חח65ווסה 801000 - ם 0 א 8

 .(תסחגז0) תרגסמה תעונת ןוויכב

 ןוויכב רתי סמוע לע העיבצמה תיביס ,8גסאואסזס םאק!וסוז 0סחַט65ווסח אס(!!סבוסהח - 8 5 0 א 8

 (83סאאּהז0ַ) תרגסמה תעונת ןוויכל דגונמה

 רתומ םאה ךכל םאתהבו ,תרגסמה תובישח תא תנייצמה תיביס ,פופסגז0 םוחסווש - - ₪ = ₪
 הכומנ תופידעב תרגסמ ןייצמ 1=0 .רתי סמוע לש בצמב תרגסמהמ סלעתהל (רוסא וא)
 דויצ יייע עצבתהל הלוכי פ-1 תעיבק .רתי סמוע לש הרקמב התוא טימשהל רתומש
 .(7 הקספ האר) 0ו8-המ הגירח לש הרקמב תשרב תמוצ יייע וא ,הצקה

 ז₪ לוקוטורפ תלועפ .3
 < 17 010 כבת גימל נב תחרה 73 רה הוקנקממתטקקמע הפ סקאההק הקההטפה אמקמ(אקה אמ ההטההטהקההה18שף0מוהשהה0888008000000008008008080808

 ם05-ה ןיבל (הצקה דויצ) פזפ-ה ןיבש קשממל קרו ךא סחייתמ (%.25 לוקוטורפ ומכ) "8 לוקוטורפ

 לוקוטורפב שמתשהל לוכי ןרצי לכו ,תרדגומ הניא תשרה תוזכר ןיב תרושקתה תרוצ .(תשרה דויצ)
 אאו לוקוטורפ םג םייק ןכ-ומכו ,(טפסז-א6פאסזא !חוז1806) 0%! כג ארקנ פדשש05 קשממה .ולשמ יטרפ
 ,(אסוואסזא-860אסזא !חו9806) תשרל תשר ןיב רדגומה

 םלוא ,א.25 תשרב \סא-ה אלממש הול המוד דיקפת *8 תשרב אלממ םו.0ו-ה ,ליעל ןיוצ רבכש יפכ
 דוביע לכ ול ןיאו ,דבלב וז המרב לעופ פ₪ לוקוטורפ ןכלו (תרגטמה תמר) היינשה המרב אצמנ פו.סו-ה
 תא םיללוכה ,הצקל הצקמ (צס) םיילאוטריו םילולסמ םירידגמ "₪ לוקוטורפב םג .תישילשה המרב
 .(6.2 רויצ האר) תווצקה ינשב סו01-ה ינש

 אג = [זמו6 0|₪6ע 60655 6
 טאו = 0567 - א6סעסא 6

 ?8 - ב םיילאוטריו םילולסמ - 6.2 רויצ

 ח כרכור ימה



 (ץח או אז ,4צ) תורגסמ גותימ - 'ו קרפ

 תותוא לבקמ *אאפ-ה .א.25 לוקוטורפב ונרכהש פגפ-ל ליבקמ (םזגחוס ₪9/8ע 460055 09106) "10 גשומה

 .(טאו קשממב) 8 לוקוטורפב תורגסמל סתוא םגרתמו םינוש םילוקוטורפב

 אובמב תזכרל תסנכנ תרגסמש חיננ .6.3 רויצב ראותמש יפכ ,פו.סו ירפסמ םינתשמ ץח תזכר ךרד רבעמב

 ןיקת =05-ה םא .תקחמנ תרגסמה - ןיקת וניא אוה םאו ,ם08-ה תא תקדוב תזכרה .פ1ו0ו=8 הל שיו א

 סו סו-הש ללגב) =605-ה תא שדחמ תבשחמ ,פ1 0ו<5 תללוכה השדח תרתוכ תרגסמל תנתונ תזכרה -

 .(בותינה תלבטב סושרל םאתהב) צ אובמל תרגסמה תא תבתנמו ,(הנתשה

 הצירטמ 7-5

| 

 טז

 זח תזכר לש ילנויצקנופ רואת - 6.3 רויצ

 ילאוטריו לולסמ רדגומש םעפ לכב תונכדעתמ ןה .תשרב "₪ תוזכר לכב תומייק הלאכ בותינ תואלבט

 .(ע0) עובק לולסמ תרדגה תעב לוהינה תכרעמ יייע וא ,(08וו 56-טק ארקנה ךילהתב) שדח (8/0) גתוממ

 :6.4 רויצב תמגדומ 8 לוקוטורפ לש תוטשפה

\ 65 
 0 == "א - ב תורגסמ רודיש - 6.4 רויצ



 רורפסה ,ליעל רויצב) רורפס לכ תואשונ ןניא הלא תורגסמ סלוא ,(תא תזכר) ססש-ל תורגסמ רדשמ םדפ-ה

 תורגסמה תא רגוא וניאו דעיה תנחת ןוויכל האלה תורגסמה תא ריבעמ פס6-ה .(דבלב רבסה תרטמל ףסונ

 םלעתמ טושפ ס0=-ה ,(רויצב =(4) תרגסמ ןוגכ) היוגש תלבקתמ תמיוסמ תרגסמ סא .רושיאל הנתמהב

 .תורסח תורגסמ לע רבגתהל דיקפתה תא הצקה דויצל ריאשמו הנממ

 רויצ) א 25 תשרב תדדוב תרגסמ לש לולסמה תא ראתנ *8 תשרל א.25 תשר ןיב לדבהה תא שיחמהל ידכ

 קרו ךא םירידגמ םילוקוטורפה ינש ,ליעל רמאנ רבכש יפכ .(6.6 רויצ) 8 תשרב תרגסמ התואו ,5

 ,תרדגומ הניא תשרה יןנעיי ךותב תוליעפה סלוא (טאו םג ארקנה) תשר-שמתשמ קשממב תוליעפה תא

 .םייטרפ וא םיינקת םילוקוטורפב שמתשהל םילוכי תשרה יקפסו

 00 אופ 6

9 08 | 
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 א.25 תשר תלועפ - 6.5 רויצ

 ,605-ה םיקדבנ ,תרגאנ איה סשו ,(1) הנושארה תזכרל תחלשנ תרגסמה (6.5 רויצ האר) א.25 תשרב

 המרב דוביע תוכרב עצובמ ןכמ רחאל .(3) חלושה דצל רושיא תלשנו ,(2) המירזה תרקבו תרגסמה רורפס

 השדח תרגסמ הינשה המרב תינבנ ףסונבו ,תונמה רורפסו וסא-ה ירפסמ םינתשמ ובש (4) תישילשה

 ךילהתה םשו (6) האבה תשרה תזכרל תחלשנ תרגסמה ףוסבל .םישדח ₪05-ו תרגסמ ירורפס תללוכה (5)

 .ומצע לע רזוח

 התיה תמייוסמ תרגסמ םא םלוא .(6%) םירושיא וחלשנ ןכלו רדסב וטלקנ תורגסמה לכ 6.5 רויצב

 תרגסמ תלבקל דע בכעתמ היה ךילהתהו רווח רודיש תשקבמ התיה תטלוקה תזכרה ,הייוגש תטלקנ

 .הניקת

 ח 0 רב ו



 (ץאא[₪ תחז,גצ) תורגסמ גותימ - 'ו קרפ

 םלוא ,(2) 605 תקידב תעצובמ תטלקנה תרגסמה לע .(6.6 רויצ האר) רתוי טושפ ךילהתה ₪ תשרב

 .תקרזנ טושפ איה - הייוגש התלגתה תרגסמה םא .רזוח רודישל השקב וא רושיא לכ הרזח חלשנ אל

 רויצב ראותמכ) האבה תזכרל תבתונמ איהו ,ףלחתמ ם40ו-ה ,תשרל תסנכנ אה - הניקת תרגסמה םא

43). 

 8 תשר תלועפ - 6.6 רויצ

 :ונוצרכ גוהנל לוכי קפס לכו ,תשרה ךותב תוליעפה תא רידגמ וניא 8 לוקוטורפ ,ליעל רומאכ

 .םישעור סיווקה רשאכ ,(א.25-ב עצובמש יפכ) וק לכ לע תורגסמ תוניקת תקידב תשרה ךותב עצבל ןתינ ₪

 ךרוצ ןיא הבש ,(סטו-וחזסטפח 5ואוזסחוחפ) ריהמה גותימה תטישב שמתשהל רשפא ,םייקנ םיווקה םא ₪

 תרגסמה תא דיימ םירגשמו פ10ו-ה תא םיחנעפמ אלא ,תטלקנה תרגסמה לכ תריגא םויס דע ןיתמהל

 הדימב םירצקמ סלוא ,(=08) תרגסמה תוניקת תא םיקדוב ןיא הזכ הרקמבש רורב .האבה תּוכרל

 .הלוכ תשרבו תזכר לכב היהשהה תא תיתועמשמ

 :תוביס יתשמ האצותכ תורקל לוכי 8 תשרב תורגסמ דוביא

 .(665 תקידב י"ע תולגתמה) תוערפהו םישער י"ע תומרגנה תרוסמתב תואיגש ₪

 .תשרב רתי סמוע ₪

 ןכלו ,םייטפוא סיביס לע הבר הדימב תוססובמ תוינרדומה תרושקתה תותשר יכ ,ליעל רמאנ רבכ

 סמוע :הילנשה הביסהמ האצותכ רקיעב סרגנ תורגסמ דוביא .הכומנ איה תרוסמתב תואיגשל תורבתסהה

 .ךכ לע רבגתהל ןתינ דציכ הארנ האבה הקסיפבו ,תשרב רתי



 [מ תשרב רתי סמועב לופיטה .4
5 

 הברה סא .רחא שמתשמ לכל עדימ לש תולודג תויומכ רדשל שמתשמ לכ תיטרואת לוכי ,ח תשרב
 .דוביאל תכלל תולוכי תורגסמו רתי סמוע רצוויהל לולע ,ןוויכ ותואל םיוסמ עגרב םירדשמ םישמתשמ
 .רתיה סמוע לע רבגתהל היהי ןתינ םתרזעבש ,המירז תרקב ינונגנמ תשרל ויהיש בושח ןכל

 :(6.1 רויצ האר) הלאכ םינונגנגמ ינש שי ש₪ תשרל

 850-508 תויביסה ₪

 םש תיביס ₪

 85081 תיביסו ,טלוקה דצה ןוויכל פם0א=1 תיביס תחלשנ ,רתי סמוע לש בצמ תשרב ההוזמ רשאכ
 850א%/50א תויביס תוחלשנ ,ךשמנ רתיה סמוע בצמ רשאכ .(רדשמה דצה ןוויכל) ךופהה ןוויכב תחלשנ
 םיטלוקה הצקה ידויצש םיפצמ הז בלשב .סמועה תרמוחל היצקידניאכ שמשל לוכי ןתעגה בצקו תופסונ
 .םהלש תרושקתה בצק תא וניטקיו תשרה בצמ תא יוניבייי ולא תויביס

 תורגסמה תטמשהב הליחתמ איה ,רתי סמוע לש בצמל העיגמ תשרה תוזכרמ תחא רשאכ ,ךכל ףסונב
 .(ךשמהב 7 ףיעס האר) הכומנ תופידעב תורגסמכ (תשרה וא) שמתשמה יייע שארמ ונמוסש ,פש=1 ןהבש

 סש=1 סע תורגסל הליחת הטיטשמ :הסומע תפוג
 "5 = זםמו6 ₪60 5

 המירז תרקב ןונגנמ - 6.7 רויצ

 ₪---ההררררדרדרדהרדרררדררדידדדדדרייויירדיידדררדדדדדירדירדדררדדרדדדדרדדדדחדרדדדדדרדדדדדדדדרדדדה

 -----רהדדדררדרדידרדרדדדדדדררררררררדייוידדדדידדדיהה-9



 (ץח 4 אזמ מ1,4צ) תורגסמ גותימ - '\ קרפ

 ₪ תניקת .5
0 

 :ח קרפ םג האר) םיפוג 3 םיברועמ "₪ ינקת תביתכב

 .תרושקת תניקתל איילניב ףוג ,(ססוזד רבעשל) ודט-ז ₪

 .יאקירמאה םסינקתה ןוכמ - אפו ןש

 ."8-ה תייגולונכט תא םדקל תוניינועמה תורבח תצובק - ("זגה6 ₪618 "סזטהה) 8" ₪

 הניקתה יפוגב לחה ז₪ יתורישל ןויערה השעמלו ,ופפא תרוטקטיכרא לע סיססובמ וזט-ד -ה לש ז8-ה ינקת

 יחתפמ .ופסא-ב תונמ גותימ יתוריש רידגמה 1.122 ןקת 60ודד-ב רשוא 1988 תנשב .ופסא-ב םילפטמה

 ןקתב רדגומכ ,ם ורעב םיתותיא תרבעה ךרוצל 1 גפ-ס ארקנה לוקוטורפב םדוקמ דוע ושמתשה !פסא-ה

 םיקיפא בוביר ןוגכ ,םירחא םיכרצל םג ןלצנל ןתינש תונוכת שי !/\פ-ס לוקוטורפלש וליג םה .1

 .א.25-ב לבוקמכ ,תישילשה המרב סוקמב היינשה המרב (שס) סייגול

 .וזט.ד ינקתל םימודה םינקת 'סמ ומסרופו אאַפו-ב 5 תניקת תוליעפ םג הלחה הפוקת התואב
 :םיירקיעה *8 ינקת תמישר ןלהל

 גאז ןקת ודיט-ז ןקת אשונ

 6 13 תורישהו הרוטקטיכראה רואית

 8 (.8(922) היינשה המרב הדובעה ינייפאמ

 '1.617(ע) (.933(ג) עע6 לוהינ

 8 10 רתי סמוע לוהינ

 7 3 896 יתותיא

 לש םינושה םימושייהו םירצומה ןיב תומיאתל גואדל הרטמכ ומצעל םש (1990 תנשב סקוהש) *8*-ה

 םינרציה ןיב םימכסה :רמולכ ,1א = !חוקו6חוסח!81ו0ח \ףזפ6ח6ח18 םיארקנה םיכמסמ םוסרפ יייע ,פח
 :המגודל .םינקתה לע םיססובמה

 הוי ךמסמ אשומ
 1 טאו
 ה-2 אאו
 3 סינוש םילוקוטורפב לופיט
 4 (תשר/שמתשמ) 80
 5 (5חס8קפט!8זוסח) תח/4ז ₪ רושיק

 6 זמ תשר לוהינ

 7 קש טו!(
 חז8 (דזפחפ!גווסח) חד רושיק
 ץםז9 :8 לע םינותנ תסיחד



 [ם ימושיי .6
 ב ו ו נר נע מורלב הכוח תה הב יי ]

 ליוניש יייע ז₪ -ב הלועפל םמיאתהלו םימייק םירצומ תונשל ןתינ ,אופו6 -ל דאמ המוד 1ש-פ -ו רחאמ
 גותימה .א.25 -ל המודב ,תשרה ןיבל הצקה דויצ ןיב קשממ רידגמה ןקת אוה 8 -ש רוכול שי .הנכות
 םיכמות רבכ סיבתנו םירשג לש םיבר םינרצי .יטרפ תויהל לוכיו ןקתב רדגומ וניא תשרה ךותב ימינפה
 .עדימה יגוס לכב לפטל לכות תחא תיתשת תשרש ךכ ,;א -ב

 בתנ לכ .(6.8 רויצ האר) *8 תשר תועצמאב (3סטופופ) םיבתנ רוביח אוה םיינייפואה םימושייה דחא
 תותשרב .םירחאה םיבתנה לכ ןוויכל םיילאוטריו םילולסמ םירדגומ ובו ,דחא יויפ קשממב תשרל רבוחמ
 תשרש רורב ןכלו ,תשרדנה תוירושיקל םאתהב םיקשממ רפסמל קוקו בתנ לכ עיילנ יווק לע תוססובמה
 הנורחאל םיעיצמ טנרטניא יקפס .היצרוגיפנוקה לוהינו היגולופוטה תא תטשפמו תולעה תא הליזומ ₪
 תואובמ ךוסחל ידכ ,('תנארשייי ןוגכ) תירוביצ =ף תשר תועצמאב םהילא רבחתהל םילודגה םהיתוחוקלל
 .םיקשממו

 ן א 5

 8 תשרב סיבתנ רוביח - 6.8 רויצ

 סושיב םג .תירוביצ =8 תשר יבג לע םינותנו רוביד תבלשמה תיטרפ תשר תיינב אוה רחא ץופנ םושי

 ןוויכל םיילאוטריו םילולסמ םירדגומ ובו ,ףף תשרל דחא קשממב םינותנ/רוביד בברמ לכ רבוחמ הז

 הייהשהה בקע ,רוביד תותואב ךומתל הנווכ התייה אל 8 תותשר לש ירוקמה ןונכתב .םיבברמה רתי

 היעב לע רבגתהל וחילצה םימדקתמ םינותנ/רוביד יבברמב םלוא .רובעל תרגסמ לכ היושעש הנתשמה

 .ז8 לוקוטורפ לע תססובמה תיטרפ תשר תונבל ןתינ םויכו ,תאז
 ₪----רדדרדדרדדה-----ררררררדררררדדרדדדדדיירדידדררדרדדדיוילרדדרררדרדרדדדדזדד

 ה



 (אאאו₪ א51.4) תורגסמ גותימ - 'ו קרפ

 ( וה !חזסזחו8ווסה ₪16) וה ,7
 "ה "נט מדמשק ת בקרה קה נטה בטהמההאהטטסטמאמהההעמעמטהמהקמאמהטאמשטתהשקמאמהמטסאשאשהַהמאהממהמטשא

 :םירטמרפ ינש רידגהל שי ("תנארשי* ןוגכ) תירוביצ תשרב +8 גווק םינימזמ רשאכ

 .(וכו שילסק 256 ,128 ,64 :ןוגכ) קשממ תדוקנ לכב (460658 ₪306) אובמה בצק .א

 םיאנתב ,(טס) ילאוטריו לולסמ לכב ילמינימ םינותנ תרבעה בצקל תשרה לעב תובייחתה אוהש - 0וח ב

 .םיליגר

 תשרה לעבש ,ןמז לש רדגומ חוורמב תילמינימה םינותנה תומכ תא אטבמ אוהו שיילסקב דדמנ 018-ה

 :המגודל) רתוי הכומנ תופידעב רבעוי 0וח-ה לע הלועה תומכב םינותנ סרז .הליגר תופידעב ריבעהל בייחתמ

 018-ה .(תשרה להנמ םע יונמה לש םכסהל םאתהב) ללכב רבעוי אל וא ,(תשרל הסינכב ם5-1 תעיבק יייע

 .45ו ד1.606 ןקתב רדגומ

 שמתשמל תרשפאמ (פס5) תשרה ,סוא-ל הווש וא ךומנה בצקב תשרל םינותנ רדשמ שמתשמהש ןמז לכ

 1 עבקי פ05-ה ,סוא לע הלוע םינותנה בצק םא .ההובג תופידע ותועמשמש ,פש=0 תיביס תא עובקל

 בצמ םייקתיש הדימבו ,יייאנת לעיי תשרל הנסנכית ם1=8 םע תורגסמה .רתומ ילמיסקמ אובמ בצקל דע

 טימשי ם05-ה - רתומה םומיסקמה לע הלעי םינותנה בצק םא .תשרהמ הנטמשות ןה רתי-סמוע לש

 .(6.9 רויצ האר) הסינכב דיימ תורגסמה תא

 הסינכב תוטמשומ תורגסמה
 ילמיסקמ בצק

 רתומ
+ 

 פמ=] תולבקמ תורגסמה

 ---* 078 בצק 7--*
 תא הנשמ הניא תשרה

 8 תיביס

 (כ0=5 ללכ ךרדב)

 תשר

 סינוש םיבצקב תשרה תוגהנתה - 6.9 רויצ

 :תואמגוד

 םא ,דחא לכ שיילסק 32 = 0וא ילעב סיילאוטריו םילולסמ ינש תוצקהל רשפא שיילסק 64 לש אובמב ₪

 .האלמ תוליצנב םילעופ םה

 םא ,שיילסק 32 = 0וח ילעב םיילאוטריו םילולסמ העברא תוצקהל רשפא (שיילסק 64) אובמ ותואב ₪

 .50% איה תעצוממה םתוליצנש עודי



 :(0ו8-ל ףסונב) 8א5ו ד1.606 ןקת יפל םירדגומה םיפסונ םירטמרפ ינש םימייק השעמל

 .ד ןמז ךשמב תשרל רדשל שמתשמל רתומש םינותנ לש תילמיסקמ תומכ - (ססחוחוו₪₪60 80ז51) 80 .א
 ,86 תרתומה תומכה לעמ ,(ד ןמז ךשמב) םינותנ לש תפדוע תילמיסקמ תומכ - (540685 8טז81) 86 .ב

 .ריבעהל הסנת תשרהש

 תשרל תורדושמה ,תורגסמ 4 תוראותמ רויצב .םינושה םירטמרפה ןיב םיסחיה סיראותמ 6.10 רויצב

 תומכ ןיב סחיה אוהש) וקה לש עופישה ןכלו ,סו8-המ הובג ולש השיגה בצק .םייוסמ שמתשמ יייע
 תשרה ד ןמז ךשמב ,תורחא םילימב וא ,סוח = 8 -ש בל-םיש .רתוי הובג אוה (ןמזה ךשמ ןיבל תויביסה
 ,86-מ הנטק תונושארה תורגסמה יתשב תויביסה תומכ .(ז א סוא) תויביס 85 תוחפל ריבעהל תבייחתמ
 ךא ,86 תא תרבוע תישילשה תרגסמב תרבטצמה תויביסה תומכ .היעב לכ אלל תשרל תוסנכנ ןה ןכלו

 תשרל סנכית תישילשה תרגסמה .םש = 1 ןויצה תא לבקת תרגסמה ןכלו ,86+88 םוכסהמ תוחפ ןיידע

 ,תיעיברה תרגסמב .הדעיל עיגתש ןכתיי ךא ,הסומע היהת תשרה םא ךשמהב טמשותש ןכתיי ,יייאנת לע"
 .תשרל הטינכב רבכ תטמשומ תרגסמהו ,(86+86) תרתומה תילמיסקמה תומכה תא תרבוע תויביסה תומכ

 תויביס

 השיג בצק

\ 
 תוטמשומ תורגסמ

 תשרל הסינכב

 תוליעפ

 שמתשמה
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 (ץא4א[₪ ₪₪1ז,גצ) תורגסמ גותימ - | קרפ

 םא) ד = 8!80/0 החסונה יייע בשוחמ וא ,תשרה קפס יייע ןתינ אוהו ,ןקתב רדגומ וניא ד הדידמה ןמז
 .היינש 1 = ד אוה ינייפוא ןמז .(86 ןותנ

 :םיאבה םיאנתב תשרל רבוחמה שמתשמ חיננ :המגוד

 שיילסק 256 = אובמה בצק

 שיילסק 128 = סוח

 תויביס וליק 128 = 00

 תויביס וליק 192 = 86

 היינש 1 = ד

 הליכמ איהו ,12585 אוה תרגסמ לכ ךרוא .היינשל תורגסמ 8 לש בצקב תשרל עדימ רדשמ שמתשמה

 .פ0=5 םע תשרל הנסנכית ןה ןכלו ,תויביס 128,000 דחיב תוליכמ תונושארה תורגסמה 4 .תויביס 0

 לעיי תשרל הנסנכית ןהו , 192,000 -ל תויביס לש רבטצמה רפסמה תא ואיבי תואבה תורגסמה יתש

 תא רבע רבטצמה רפסמהו רחאמ ,תשרל ללכ הנסנכית אל תונורחאה תורגסמה יתש .פש=1 םע יייאנת

 .רתומה לובגה

 .קפסל קפסמ תונתשהל הייושע (רתומה לעמ) "ףדועיי עדימב לופיטה תוינידמ :הרעה

 בובירה תוטיש שולש תאוושה .8
 ה נושה פפה םיבנ ה ירי קפטמ >ו קוטלר וי שוטה ברי הניו רה -- רן

 :ונודנש בובירה תוטיש שולש תונוכת תא תמכסמ האבה הלבטה

 הנונת

 לש העובק האצקה

 קיפא לכל ןמז יצירח

 ןכ יטסיטטס בוביר

 ןכ אל ההובג הקופת

 הכומנ ההובג הייהשה

 יטסיטטסה בובירה תנוכת תא :תורחאה תוטישה יתשבש בוטה תא תלצנמ ז8₪ תטישש רורב הלבטהמ

 הנתשמ ךרוא תולעב תורגסמב שומישה .זפאו לש הכומנה הייהשההו ההובגה הקופתה תאו א.25 לש

 הייהשהה .הנתשמ תרגסמה ךרוא ןהב סגש ,1א תותשר תוירושיק ךרוצל בושח דואמ אוה א 25-ל המודב)



 תמייק ,א.25 תשרב רשאמ הכומנ איהו רחאמ םלוא ,תרגסמה לדוג יפל תונתשהל היושע =8 תותשרב
 ןובשח לע ,הדמתהב הלוע ז8 ימושייל שוקיבה .רוביד תותוא םג ריבעהל םימיוסמ םיאנתב תורשפא
 .א.25 יווקל שוקיבב הדיריה

 "ו קרפ םובח 8

 דויצ לא תשרהמ תורתוימ תויצקנופ תרבעהב אטבתמה ,א.25 לוקוטורפ לש רופיש הווהמ = לוקוטורפ
 םיבאשמ תעקשהב ךרוצ ןיא ןכלו תויקנו תונימא רתוי הברה ןה סויכ תותשרהש איה החנהה .הצקה
 תמוצל תמוצמ תורבעומ תורגסמה .יוכו םירזוח םירודיש ,תואיגש ןוקית ,תורגסמ רורפס ךרוצל תשרב
 הצקה דויצ לעו תטמשומ טושפ איה היוגש תרגסמ הלגתמ סאו ,רושיאל הנתמה אלל ,ידיימ ןפואב
 .המילשהל דיקפתה לטומ

 :דבלב תומר 2-ב תודבוע *8 תותשר

 (הנושארה המרה) תיויפה המרה ₪
 ןכלו ,א.25 לוקוטורפב הינשה המרהמ םידיקפת תוחפ הילע םילטומש ,(הינשה המרה) תרגסמה תמר ₪

 .((.גק-= וא) 0.922 0סז6 קז01000| תארק) איה

 :א.25 לומ 8 לש תומרה הנבמ תא ראתמ 6.11 רויצ

 (3) הנמה תמר

 %.25 עז

 (2) תרגסמה תמר

 1-5 ז .אק-ע (005₪)

 (1) תיזיפ המר טז -23?-ם

1-5 

 תא
 א.25 לומ "8 לש תומרה הנבמ - 6.11 רויצ

 ה ו



 תא תמז,גצ) תורגטמ גותימ - 'ו קרפ

 ,(הינש המרב) תרגסמה תרתוכ לע דוביע םיעצבמ תמוצ לכבש הדבועהמ עבונ ייתורגסמ גותימיי םשה

 תרגסמה תרתוכ לע ןה דוביע עצוב תונמה גותימ תטישבש בל-םיש .יוניש אלל רבוע תרגסמה ןכות ךא

 .םיתמצה ןיב יוניש אלל רבע הנמה ןכותו ,(תישילשה המרב) הנמה תרתוכ לע ןהו (הינשה המרב)

 ןכלו ,א.255 תותשר רשאמ רתוי ךומנ הייהשהה ןמזו רתוי רהמ תודבוע =8 תותשרש איה האצותה

 ןתינ = תותשרב וליאו שיילסק 64 דע םיבצקב דובעל לבוקמ א.25 תותשרב .הדמתהב םילוע זמ ימושיי

 תותשרב ,(חסטופזפ) םיבתנ רוביח אוה םייסופיטה םימושייה דחא .רתויו שיילסמ 2 לש םיבצקל עיגהל

 הכומנה הייהשהה בקע תויטרפ "8 תותשר לע רוביד ריבעהל םג ולחה הנורחאל .טנרטניא תשרבו תויטרפ

 .ןהלש

 םיגתוממ סיביתנב הדובעל סג הניקת תמייק .(5/6) םיעובק םיביתנב רקיעב םויכ תודבוע *8 תותשר

 הז אשונל רוזחנ .ופפא גוסמ תיתשת תשרדנ הז ךרוצלו רחאמ ,התוא םימשיימ ןיאו טעמכ ךא (5%0)

 .ופפא ילוקוטורפ תא ריכנש רחאל ,'ז קרפב 10 ףיעסב



 ו ב וטו ו :

 ןופלטה תשרב היצולובאה .1

 ןיידעו) וז תשר הרבע ןמזה ךשמב .הנש 100 -מ הלעמל הזמ תמייק יא קרפב הראותש יפכ ןופלטה תשר

 תיתרפיס היגולונכטל רבעמה .תיתרפיסל תיגולנאמ התכיפהל ןווכב םייתועמשמ םייוניש רפסמ (תרבוע

 תלוכימ רקיעב לבא ,םהלש הקוזחתה תוחונ ,םייתרפס םיביכר לש קפסהבו חפנב ,ריחמב הדירימ עבונ

 ,תויביס לש רודישב תלפטמ תיתרפס תרושקתו רחאמ .תרושקתה תוכיא תא רפשל תיתרפסה היגולונכטה

 .יוהיזהו הטילקה תלוכי לע םיעיפשמ םניאו טעמכ תויביסה ףצר לע םירבטצמה םייגולנא םישער ירה

 .שערה ןיבל תואה ןיב דירפהל השק ןכלו ,תואה םע רבגומ שערה הבש ,תיגולנא תרושקתב רבדה ןכ אל

 :םה ןופלטה תשרב ולחש םייונישה

 -ה יבברמ תא .(7.1 רויצ האר) םייתרפיסל הגרדהב וכפהנ ןופלטה תוזכרמ ןיב תרוסמתה יקיפא .א

 םישדח (קטופ6 6006 ₪00ט!39(ו0ח) ק6₪ יבברמ ופילחה םינשיה (שז6סטסחסע םוצופוסה אוטוווקוסא) סאו

 םייגולנאמ רובידה תותוא תא םיכפוה פ0א| תטישב .(4.8 רויצ האר) 6ח3חחפו 80ח%8 סשב םג םיעודיה

 המיגד לכל .(6 הקסיפ יד קרפב ראותמש יפכ) הינשב םימעפ 8000 לש בצקב םתמיגד יייע םייתרפיסל

 תגצוימ רוביד לש הינש לכ ,ןכל .המיגדה עגרב תואה תמצוע תא תגציימה תויביס 8 תב הלימ םיצקמ

 ,צ"הק 4 לש יגולנא רוביד קיפא ,תורחא םילימב .(4.9 רויצ האר) תויביס 64,000 יייע 50% תטישב

 םיפרטצמ (סיתותיא יקיפא 2 דוע ןכו) הלאכ םיקיפא 30 .שיילס 64,000 לש בצקב יתרפיס קיפאל ךפה

 האר) ₪1 וא ,(32 א 64) שיילסק 2048 לש בצקב תלעופה תיסיסב 0% תצובקל דפו תטישב דחיב

 תובבורמ 82 תוצובק עברא ,(שיילסמ 8.448) 82 תצובקל תובבורמ 51 תוצובק עברא .(4.7 רויצ

 אוה ₪1 בוביר רשא דועב .(שיילסמ 139.264) 54 תצובק תמייק ןכו ,(שיילסמ 34.368) ₪3 תצובקל

 .םיאבה םיקרפה דחאב רבסותש פא תטישב םילעופ הלעמו ₪2 תמרמ םיבברמה רתי ,'ילתימא דסי
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 ופסא - 'ז קרפ

 2.048) ₪1 בצקב ינורכניס וקב רבוחמ גוז לכ רשאכ תויגולנאה תוזכרמה ןיב ונקתוה 0% יבברמ

 יבברמב שומישה םלוא ,תרושקתה תוכיא תא הרפיש תוזכרמה ןיב תיתרפיסה תרוסמתה .(שיילסמ

 .(7.1 רויצ האר) יוכו למשח ,ףעס תונורא ,םילבכ ,םיקשממ הברה שרדו רקי היה 0

 רובידה תותוא .(7.2 רויצ האר) תויתרפיס תוזכרמב תויגולנאה ןופלטה תוזכרמ תופלחומ ינש בלשב .

 תטישב) םייתרפיסל םיכפוה סה תזכרמל הסינכב סלוא ,תיגולנא הרוצב ןופלטהמ עיגהל םיכישממ

 יתרפיס אוה ףא תרוסמתה דויצ םע קשמימהו תויתרפיס תוטישב עצובמ תזכרמב גותימה .(ק0₪

 תשר .ולוכ יתרפיס תויהל ךפה דעיה תזכרמ דעו אובמה תזכרממ תרושקתה לולסמ .(51 תוצובק)

 תארקנ ,ןתלועפב תובלושמו תויתרפיס תוקינכטב תועצובמ תרוסמתהו גותימה תויצקנופ הב ,וזכ

 הדובע תצובק ססוזד ןוגראב הרצונ 60 -ה תונש ףוסב .(וחוטסזו60 םווזפַו אפחשסזא) ופא תורפסב םיתעל

 בולישל קר הסחייתה תאו הצובק .ופא -ה תא רידגהל היה הדיקפתש ,(8556-ס הארקנש) תדחוימ

 .םייגולנא תויהל וכישמהש ,יונמה יווקב הלפיט אל ןכלו ,תרוסמתל תוזכרמה ןיבש יתרפסה

 תולעופ ייקובייבו ,לארשיב תוירוביצה תויגולנאה ןופלטה תוזכרמ ןדיע םייתסנ 1997 תנשב :הרעה
 .תויתרפיס תוזכרמ קר

 תויתרפיס תוכפוה תוזכרמה - 7.2 רויצ

 הליחתכלמ ויה (ןמצע ןיבל תוזכרמה ןיב ןכו תטכרמה ןיבל שמתשמה ןיב) ןופלטה תשרב סיתותיאה לכ .

 .ןופלטה תוחיש ומכ םיקיפאה םתואב םילילצב שומיש יייע םירבעומ םיתותיאה רמולכ ,וח-פ8ח0
 תא בייהראב גזאד יבח המיגדה 1976 תנשב .םישובישו תואיגשל הפושחו תיטיא הניה וז הטיש
 תוזכרמה ןיב םיתותיאה תא םיריבעמ וז הטישב .(ססחוחוסח 0ת8חח9) 5/טחפווחַפ) 605 תטישב שומישה
 ןהל רשפאמ תוזכרמה ןיב רישיה םיתותיאה ץורע .ןופלטה יקיפאמ דרפנב רמולכ ,סטו-0ז-88ח0 -ב
 ,םייונפ ןכא תיפיצפסה ןופלטה תחיש ךרוצל םישורדה םיטנמלאה לכ םאה רשקה תמקה ינפל קודבל



 דואמ רצקתה תוחיש קותינו תמקהל שרדנה ןמזה ךכל ףסונב .תשרה תוליצנ תא םירפשמ ךכ יייעו
 תשר בייהראב המקוה ךכ ךרוצל .(הלקת לש הרקמב יביטנרטלא בותינ :ןוגכ) תופסונ תונוכת ופסונו
 לוקוטורפה .םיתותיאה תרבעהב הלפיט רשא ,תונמ גותימ לע תססובמה (0018 םג הארקנש) 5
 בצקב םייגולנא םימדומ תרועב לעפ אוהו (5חַפוחַט 5עפופח 6) 556 ארקנ 605 תשרב ושמתשה ובש
 תללוכה ,605 תשר תא ראתמ 7.3 רויצ .וזט-ז לש 0.300 דע 0.251 םינקתב רדגומכ שיילסק 8
 לכב תולפטמו תונמ-יגתמכ תולעופה (51ַחו דזפחפופז פסוחו) פדפ תוזכר םג ןופלטה תוזכרל ףסונב
 .(םיתותיאה) גותימה תועדוה

 (556 לע תססובמ) 005 תשר - 7.3 רויצ

 לעו ,שיילסק 2.4/4.8 בצקב ץיילנ םדומ תרועב (רתוי וא דחא) 8זפ-ל תרבחתמ ןופלט תזכרמ לכ
 םירדושמ םיתותיאה .תוזכרמה רתיל תאז תזכרמ ןיבש (51ָפחוזַפ) םיתותיאה לכ םירבעומ הז וק
 קתנ וא ,סופת ,החיש לחתה :ןוגכ) םיתותיא 11 דע הליכמ הנמ לכו ,(ק80691פ) תונמ תרוצב 8זפ-ל
 םיתותיאה תא בתנל ודיקפתו ,תונמ גתמכ דקפתמ פדק-ה .םייוסמ תוזכרמ גוזל םלוכ םיכיישה ,(החיש
 גוסמ לוקוטורפב לעופ 9דפ-ה תשרה תונימא תא לידגהל ידכ .םנכות תא תונשל ילבמ תוזכרמה ןיב
 .(יה קרפב וניארש יפכ 00חח601ו0סח-0זוסח186 לוקוטורפב תלעופה 5 תשרל דוגינב) 60 05

 (שיילסק 4.8) יטיא ןפואב לעפ ןכלו םייגולנא םיווק לע הדובעל םאתומ היה 55% לוקוטורפ .

 ארקנה רתוי םדקתמ לוקוטורפב ןמזה ךשמב ףלחוה הז לוקוטורפ .תלבגומ התיה ולש תוילנויצקנופהו

 דע) רתוי םיריהמ םיבצקב דבוע 557 לוקוטורפ .(0.7אא םינקתה תרדס) וזט-ד-ה יייע חתתופש 7

 .םיבשחמ ןכו (918%) ןופלט תוזכרמ ,תומדקתמ ופסא תוזכרמ ןיב רבחל ןנכות אוהו (שיילסק 4

 לועפת ,םיימינפ עדימ ירגאמל השיג :ןוגכ ,םימדקתמ םיתורשב ךומתל ןנכותמ לוקוטורפה ףסונב

 .דועו (8וווזחַפ) תוחוקל בויח ,(וא) הנובנ תשר יתוריש ,תשרה תקוזחתו

 םידבועה (פדפ) תונמ-יגתמב םישמתשמ ןאכ םג .857 תשר הנבמ תא ינורקע ןפואב ראתמ 7.4 רויצ

 םיביכרמ םג ליכמ 887 לוקוטורפ םלוא ,תונותחתה תומרה שולשב סחח901ו0ח/685 גוסמ לוקוטורפב



 ופסא - 'ז קרפ

 םיתוריש יזכרמל םג ךשמהב רבוחת 857 תשר .סינותנ תרבעהל םייליע םילוקוטורפ ןכו םיפסונ

 .םויכ םייקש הממ רתוי הברה ,םימדקתמ גותימ יתורשמ תונהל ולכוי םישמתשמהש ךכ ,םינוש
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 תוזכרב םימשוימה (50ז0ו06 5אאוזסוחָפ קסוח]) 55 תועצמאב 557 תשרל םירבחתמ םייונמה יווק

 תזכרל וא ,(תורישי וילא רבוחמה) רחא 555 טנמלאל 857 תעדוה חלוש 555-ה .ןופלטה

 וא רחא 5זפ-ל :הדעיל העיגמש דע ,857 תשרב העדוהה תא בתנמ 5פזפ-ה .פזפ גותימה

 תויצקנופ עוציבל םישורדה םינותנהו הנכותה לכ תא ליכמ 508-ה .(5614106 00חוז0| םסוחז) 507-ל

 רפסמל (177 רפסמ ץראב) 800 רפסמ לש םוגרת :המגודל ,(וא=וחו6וווף6חז אסזואסזא) הנובנ תשר לש

 תעדוה חלוש 559-ה ,הזכ תוריש לכב .דועו םינוש יארשא יסיטרכ רושיא ,ירלולס יונמ רותיא ,יונמ

 557 תשר ךרד הרזח העיגמש ,אטפוע תעדוה חלוש 809-ה .509-ל התוא הנפמ הזו ,פדק-ל

 םיתוריש ול ופסוותי ןמזה ךשמבו ,ייםסימדקתמ םיתוריש תרשייכ 509-ה תא תוארל רשפא .םזויה 559-ל

 .תשרה תרוטקטיכרא תא תונשל ילבמ ,םירחא םימדקתמ

 :םה 557 תשר תלעפה לש םירופישה ,םוכיסל

 אל םיתותיאה לוקוטורפב רופיש וא יוניש לכ .םיתותיאה תנכות ןיבל גתמה תרמוח ןיב הדרפה ₪

 .םיגתמה לש הרמוחה תרוטקטיכראב והשלכ יוניש בייחי

 לש בלוצ רוביח ,םיקיפא יוביג) תשרל תוריתי תסנכה יייע ,םיתותיאה ןונגנמ לש תונימאה רופיש ₪

 ַ .(דועו םיטנמלא

 .וקותינו רשקה תמקה ינמז לש יתועמשמ רוציק ₪

 .תרפתשמ סתוליצנו ,רצק רתוי ןמזל ייםיספתניי (םינותנו רוביד) תרוסמתה יקיפא ,ךכמ האצותכ ₪

 .הרפוש םיתותיאה תשר לש לוהינה תלוכי ₪

 יוניש אלל ,םיפסונ םיתוריש תפסוה רשפאמ 557 תשרב םיינקת םילוקוטורפו תורגסמב שומישה ₪

 .תכרעמה יביכרמ רתיב

 םיטנמלא תפסוהב ,היגולופוטב ,םיבצקב לודיגל תנתינ רמולכ ,868ו8916 איה םיתותיאה תשר ₪

 .דועו ,הנכות ירופישב ,(505, 5דפ)



 ופסא-ה והמ .2
 > יז ה חיית ךדיניליכד-ל- רקהה תק קעאסתטההסנקקהאטהההקההשקקקממאההמקמטמההההשקמק0>השממהקקהששמ0קממאמהההשאשמ

 ,םינותנ תרבעה) םייתרפיטה תרושקתה יתורש לולכמב ריהמ לודיג יופצש רורב רבכ היה 70-ה תונשב
 תלעב תירוביצ תשר לע תובשחמה ולחה זאו ,םייתרוסמה ןופלטה יתורשל ףסונב (סקפו הקיפרג ,ואידיו
 רומא ,(םיבלושמ םיתורשל תיתרפס תשר) םיילסר ירבעה ומוגרתב וא ,ופפא-ה .םיבלושמ םיתוריש
 םישמתשמה תושירד לע ונעיש םיתורשו םיעוציב הל תונקהלו םינופלטה תשר לש היצולובאה תא םילשהל
 .2000 -ה תונשב

 תבלשמה ,הצקל-הצקמ תיתרפיס תשר וב הארש ,(ססוזד רבעשל) וזט-ד-ה יייע ףחדנו ןנכות ופסא-ה
 תוצובקו ,1988 תנשב ורפוש ,1984 תנשב ססוזד-ה יייע ורשוא םיירקיעה ופפא ינקת .םינותנו רוביד יתוריש
 .תונושה תונידמל המאתהו הניקתב תוכישממ (הפוריאב 5080 !פפא ןוגכ) תונוש הניקת

 :םה ופסא-ה תונורקע

 וא שיילסק 64 לש בצק לע תססובמה ,(ןופלטל ןופלטמ רמולכ) הצקל-הצקמ תיתרפיס תרושקת .א
 .תרושקתה תוכיא רופישו יתרפס/יגולנא תורמהה רפסמ תנטקה - רבדה תועמשמ .ויתולופכ

 .(יונמה וק) ךוות ותואב סינוש סיתורישו עדימ יגוס בוליש .ב

 דחוימ םיתותיא ץורע תועצמאב ,תרושקתה ךילהתב בלש לכב תשרל יונמ לכ לש תותיא תלוכי .ג
 תוזכר לכב תמייקתמ םינותנהו םיתותיאה ןיב הדרפהה .םינותנה תרבעה יצורעמ דרפומה ,(ס ץורע)
 ּ .תשרה

 סינותנ ,רובידל ינאטלומיס רשק שמתשמל ורשפאיש ,םיינקת םיקשמימ לש לבגומ רפסמב שומיש .ד
 .םירחא םיתורשו

 שי הז רבדל .תוזכרמה ןיבל םיתבה ןיב םינקתומה םיטוחה תוגוז לש תמייקה תיתשתב שומיש .ה
 .תאז תיתשתב עקשומ בר ןוהו רחאמ ,המוצע תילכלכ תובישח

 גויח יייע גישהל רשפאש רבדה שורפ .תונמ-גותימ ןהו םילגעמ-גותימ ןה עצבל תלגוסמ תשרה .ו
 שיילסק 33.6 לש טרס-בחור לבקל ןתינ םדומב האוושה סשל) שיילסק 128 וא 64 לש טרס-בחור
 .(דבלב

 .ךשמתמ ינויצולובא ךילהתכ עצבתהל ןנכותמ ופפא-ל רבעמה . 1

 ופפא לש יללכ הנבמ .3
 < | = ה .",ז , 7, רה ן ומריה ת.דקה-הריטקבייעסקנטכטסתמאההט/טהקהסקהמשקסההאקמקשטהמההמש/סאשמשקהקטההשהסהשקהסקההסהההההההממההמטהטהקשפטמטמהההטההההה

 ןוויכל םייתרפיס "תורוניציי םיאצוי תירוביצה תזכרמהמ .ופסא לש ינורקע הנבמ ראתמ 7.5 יסמ רויצ
 תוחיש - יונמה תיבל אצויהו סנכנה עדימה לכ תא ליכמ הזכ יירוניציי לכ .םידרשמה וא םייונמה יתב
 .יוכו תוקעזא ,ואידיו ,הילמיסקפ ,םינותנ ,ןופלט

 ה ₪--- ההרה םה-םהבסהבהלפ2כ4ש ב םספטהםבהםשטטהטשקטבשבש55=525םהששה%5ה%-ההה>הסהההרחהההההחתחהה ההקמה ההםטהשההההב ה5השקפ 505=הקטחחה ההוקי רח הההחה8
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 ד = 1-2

 <בריר;קב +רכ:בלכ

 (שילסק 64) 1
 (שילסק 64 2

 (שילסק 64) 0 קתאאז (13]50+נכ)

 (שילטק 64) \

 ופסא לש ינורקע הנבמ - 7.5 רויצ

 :הלאכ י'תורוניציי יגוס ינש סירידגמ וזט-ד ינקת

 יטרדנטסה ןופלטה וקל ףילחתה והז .שיילסק 144 לש ייוטני טרס בחור לעב - (88510 ₪99 |חוז909) 881 א

 םיקיפא ינש :םידרפנ םיקיפא השולשמ בכרומ םחו .(2או) דדוב םיטוח גוז לע לעופה ,םלוכל רכומה

 ארקנה) שיילסק 16 לש לוביק לעב דחא קיפאו ("פ" קיפא םיארקנה) שיילסק 64 לש לוביק ילעב

 הילימיסקפ) שיילסק 64 בצקב סינותנ תחיש וא ,ןופלט תחיש תאשל לוכי 8 יקיפאמ דחא לכ .("פ" קיפא

 אוה "פ" קיפא .(ייוטנ" םינותנ ליכמ רמולכ) םיתותיא ליכמ וניא אוהו ,(בשחמ ץורע וא ,ואדיו ,4

 :ןוגכ) רחא עדימ םג תאשל לוכי הז קיפא .1 \פ-ס ארקנה דחוימ לוקוטורפב לעופה ,םיתותיאה קיפא

 .28+0 םימעפל סג ארקנ םחו-ה .(א.25 ,הירטמלט

 .(בייהראב) שיילסמ 1.5 וא (הפוריאב) שיילסמ 2 לש טרס בחור לעב - (קזוחוּבזץ ₪816 |חו6906) קח| .ב

 שמשמ יפוריאה פחו-ה .(קא8%) תיטרפ תזכרמ תנקתומ םהבש םידרשמל רקיעב שמשמ הז קשמימ

 דחא ם קיפאו 8 יקיפא 23 -ב ךמות יאקירמאה קחו -ה .(308+ם) דדוב ם קיפאו 8 יקיפא 30 תרבעהל

 .שיילסק 64 לש לוביקב סה הז הרקמב ם יקיפא .(238+ם)

 :רתוי םיבחר םיינקת םיקיפא לבקלו 8 יקיפא המכ דחאל ןתינ

 שיילסק 384 =0

 שיילסק 1536 = 1

 שיילטק 1920 = 2



 4 סוחי* תודוקנ .4
 7. דל  חיה ל שנ המס טקוהנ4פו ה בסט ההווה כט סקמה המק טסט קתה פאהמקההא8

 תא לצנמ (881ו) יתיבה קשממה .וזט-ד-ב םירדגומה םיינקתה םיקשממה תא רתוי טרפמ 74 יסמ רויצ
 160 לש בצקב תואה רבעומ הז םיטוח גוז יבג לע .יונמה תיבו תוכרמה ןיב םייקה (2וש) םיטוחה גוז
 תויגולונכט תולצנמה דודיק תוטישב (הרקבל שיילסק 16 דועו עדימל שיילסק 144 -מ בכרומה) שיילסק
 הטישב תותואה תרבעהל ןקת ססוזד-ב רשוא 1988 תנשב .(66חס 09ח06/חַט) דה לוטיב לש תומכחותמ
 .םיטוח גוז לע מ"ק 6 -כ דע לש םיחווטל תרוסמת תרשפאמה ,2810 תארקנה

 1005 יוס

 סירישכמ 5 דע

 18+ 0 = 84516 ₪ד= (8₪))

 ( הפוריא) ש"לספ +
 (כ"הרוא) ש"לסמ \.5

 ( הפוריאכ ) 208 + כ = קומו ₪0 (קח))

 (ב"הרכ ) 98+ =
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 :םיינקתה םידויצה תאו תוינקתה סוחייה תודוקנ תא רידגמ 7.6 'סמ רויצ

 תרבעה בצק .(פחו-ל 4וא ,8₪ו-ל 2ו4) דרשמה וא יונמה תיב ןיבל תוכרמה ןיב תרוטמתה וק אוה -ט .א
 .(יפוריא פו קשממב) שיילסמ 2 וא (88ו קשממב) ש"לסק 160 אוה וב םינותנה

 ןיב םאתמה ,רצק חווטל דחוימ םדומ והז השעמל .ןופלטה תרבחל ךיישה סואת דויצ אוה - אזו .ב

 .(4אא) "6" קשממ ןיבל (2וש) "ט" קשממ

 רבחתהל םילוכי הז פטפ -ל .(4ו) םיטוח 4 לעב יביספ טטפ תרוצב יונבה ,יתיבה קשמימה אוה -5 .ג
 םניאש םיפוסמ וא ,(זפ1) םינוש םיגוסמ םיינקת ופסא יפוסמ תויהל םילוכיה ,(זפ) הצק ידויצ 8 דע
 םילצונמ םכותמש ,שיילסק 192 אוה 5 קשממב םינותנה בצק .(ז8) סואית תדיחי תועצמאב (דפ2) !פסא
 .ןורכניסו תורגסמ תריצי ,השיג תרקבל לצונמ (שיילסק 48) רתיהו (28+פ) םיתותיאו עדימל שיילסק 4

 רשפאל הדיקפת (דפזחווחג| /09016ז=דג) םואיתה תדיחי .'וכו א.25 ,ח5-232 :ןוגכ ,םייק קשממ ןייצמ - ₪ ד
 .5-פטפ -ל קשממה םואת יייע ,ופפא תשרב דובעל םייק דויצל

 ח 0 כ וורו



 ופסא - 'ז קרפ

 החולש לכל .8 קשממב תולעופ הנממ תואצויה תוחולשה לכש ,תיטרפ ופסא תזכרמ גציימ - אז2 . ה
 לוכי אז2 .(זא) סואת תדיחי תועצמאב (דפל) ופסא וניאש ףוסמ וא ,(דפ1) ופסא ףוסמ רבחתהל לוכי
 .(חסטופז ןוגכ) רחא יטרפ תרושקת דויצ םג תויהל

 םידחאמ םיתיעל .5 קשממל תילמשח הניחבמ ההז אוהו ,אז2 ןיבל אזו ןיבש קשממכ רדגומ - ד . ו

 .אז12 תארקנה תחא הדיחיל אז2 -ו אז1 תא

 < 8-808 -ה לעופ דציכ .5

 לצפתמ אוה תיבה ךותב .(28+פ) דחא פ קיפאו 8 יקיפא ינשב ליעל רומאכ ךמות (ש) יתיבה קשמימה

 ףוסמש עגרב .תשרל הווש הסינכ תוכז שי םהמ דחא לכלש ,םיפוסמ 8 דע סירבוחמ וילאש 5-טט5 -ל

 .םימייקה 8 יקיפא ינשמ דחא תא ספותו ם קיפאב העדוה חלוש אוה ,תשרל רבחתהל הצור םייוסמ

 ראותמש יפכ ,הצריש ןווכ לכל וב רדשלו ,תינמז-וב ינשה 8 קיפא תא םג לצנל לוכי אוה - שרדנ םא

 תא ייסופתייי ימ םיעבוק ,תשרה ןיבל םיפוסמהמ דחא לכ ןיב ם קיפאב םיתותיאה .7.7 רויצב תיטמכס

 8 תלעב ,הנטק תזכרמכ יתיבה קשמימה תא תוארל ןכל רשפא .רשקתי ןווכ הזיאלו םייונפה םיקיפאה

 .(דחא לכ שיילסק 64 לוביקב) ץוח יווק 2 -ו םינפ תוחולש

 סינוש םינווכל םיבתונמ 8 יקיפא - 7.7 רויצ

 .םיפסונ םיטוח 4 -ב הנזה חתמ תרבעהל היצפוא ול שיו (4וש) םיטוח 4 לעב יביספ םטפ -כ לעופ 8 קשממ

 ₪59000- תארקנ םישמתשמ הבש דודיקה תטישו ,(םטוו סטקופא) ימגמ-וד שיילסק 192 אוה םינותנה בצק

 תתמ) יי+0י* ,(0 עוז ,סוחייה בצמ) "1יי :םיבצמ השולש םירדגומ וז הטישב .(7.8 רויצ האר) דסזחפע 6

 רובעו ,(ךפיהלו) ילילשל יבויחמ חתמה תמר הנתשמ םיבקוע ייטיי לש הרקמב .(ילילש חתמ) יי-0יי-ו (יבויח

 .0צסוז תראשנ חתמה תמר - םיבקוע "1



 5 קשממב דודיקה תטיש - 7.8 רויצ

 תורגסמ 4000 שי ןכלו ,הינשורקימ 250 ןכרואש ,תויביס 48 תולעב תורגסמב ןוויכ לכב סימרוז סינותנה

 ךותב .(48א8000) שיילסק 192 אוה 8 קשממב ללוכה בצקה .(תרגסמה ךרואב קלוחמ היינש 1) הינשב

 בצקש רורב ןאכמ .ם ץורעל תויביס 4 -ו 8 ורע לכל (תוינימש יתש) תויביס 16 תוצקומ תאזכ תרגסמ לכ

 ןווכמ רודישה ורעב .(4א4000) שיילסק 16 אוה ס ורע בצקו ,(16א4000) שיילסק 64 אוה 8 ץורע לכ

 .(ךופהה ןווכב תומייק ןניאש) ₪ תוארקנש תופסונ תויביס 4 תרגסמ לכב וצקוה םיפוסמה ןווכל אז1 -ה

 לש השיגה לוקוטורפב עייסל ןדיקפתו ,םיפוסמה ןוויכמ תועיגמה ם תויביס לש יידהיי ןה הלא תויביס

 .7.9 יסמ רויצב ראותמכ אזו י"ע תעצבתמ "דה"ה תלועפ .פ ורעל םיפוסמה

 אז1 לש יידהייה תלועפ - 7.9 רויצ

 5 רו 22 6



 ו!פפסא - 'ז קרפ

 ךותב אזו -ה יייע תוצבושמ (ייטיי קשממ) ופפא תזכר ןווכמ תולבקתמש ם תויביס ,רויצהמ הארנש יפכ

 ןווכל אזו -ה יייע תורבעומ םיפוסמה ןווכמ תועיגמש ם תויביס .םיפוסמה ןווכל תרדושמה 8-ה תרגסמ

 תעצבתמש רחאל ,םיפוסמה ןווכל תורזוחה תורגסמה ךותב ₪ תויביסכ תוצבושמ ןה ליבקמב סלוא ,תזכרה

 .יידהיי תלועפ ןהילע

 !"דה''ה תלועפ יהמ

 רשאכ .פ ץורעל הווש השיג תוכז םהל שי ןכל ,5-פטפ -ל ליבקמב םירבוחמ םיפוסמה לכ ,ליעל רומאכ

 תוא וקה לע עיפוי - רדשמ אוה רשאכו ,(0 צסוו) '1י' איה ולש תיגולה המרה ם ורעב רדשמ וניא ףוסמ
 יגול ךרעב ןה אז לא ןווכב ס תויביס לכ ואו ,םירדשמ סניא םיפוסמה לכש חיננ .7.8 רויצב ראותמכ
 :ושוריפש ,י'1יי ךרעה תא ןהל ןתיו ,ךופהה ןווכב ₪ תויביסל ם תויביס תא קיתעי אז1 -ה .(0 סו "1"
 וילע ךכ םשלו ,יונפ <ורעהש הליחת אדוול וילע פ ורעב רדשל הצור םיוסמ ףוסמ רשאכ .יונפ ם ץורע
 תוקתעומ ולש פ תויביסו ,רדשל ףוסמל רתומ ןכמ רחאל .י'1יי ךרע תולעב תובקוע ₪ תויביס 8 תוחפל רופסל

 .("1יי בצמב םיראשנ םיפוסמה רתיש החנהב) אז יייע ם תויביסל

 תוהו תויביסהש ןמז לכ .רדיש ומצע אוהש פ תויביס םע הוושמו = תויביסל ןמאה לכ ןיזאמ ףוסמ לכ
 הנוש הטלקנש ₪ תיביס רמולכ) המאתה רסוח הלגמ אוה םא םלוא .רדשלו ךישמהל ול רתומ - (פ-5)
 לחה רחא ףוסמש הארמ תויביסב ינושהש ןוויכ ,רדשל דימ קיספהל וילע - (ודי לע הרדושש ם תיביסמ
 תארקנ תאוה הקיגולה .(ססווופוסח - "תושגנתה"י תארקנה העפות) ןמזה ותואב קוידב רדשל
 .םיוסמ עגרב פ ורעב העדוה רדשל לוכי דחא ףוסמ קרש החיטבמ איהו ,00ח6חזוסה ₪650!ט1וסח

0 0-1 1 0 0-1 

 רדשל קיספמ רדשל ךישממ

 פ ורעב השיג תרקב - 7.10 רויצ

 תובקוע '1' תויביס רתוי רופסל וילעו ,תדרוי ולש תופידעה ,פ ץורעב העדוה רדשל חילצה ףוסמהש רחאל
 הליגרה תופידעל רוזחי ףוסמה .(8 םוקמב תויביס 9 המגודל) תפסונ םעפ רדשל לכויש ינפל ם ורעב
 ורדושש רחאל וא פ ץורעב תועדוה ורדיש 5-פטפ -ה לע םיפוסמה רתי לכש רחאל קר (תויביס 8) ולש



 לוקוטורפה ךכ ידי לע .(םהלש הליגרה תופידעל םירזוח םיפוטמה לכ זאו) 5 ץורעב תובקוע "1 תויביס 1

 88! רובע ותומלשב השיגה לוקוטורפ .םיפוסמה לכל (תשרל ןבומכו) פ צורעל הווש השיג תוכז חיטבמ

 תיויפה המרה תא םיווהמ סהינשו 1.431 ןקתב (308+פ) ו רובעו ,וזט-ד לש ו.430 ןקתב רדגומ (28+ם)

 .ופפא לנקת לש (הנושארה המרה)

 !.גם-ס לוקוטורפ .6

 תורגסמ רדשל ליחתמ אוה (תמדוקה הקסיפב ראותש יפכ) פ ץורעב רודיש תוכז לביק ףוסמהש רחאל
 (=זפחופפ) תורגסמ רודיש רשפאמו הינשה המרב לעופ !.גפ-ס לוקוטורפ .1ג5-ס ארקנה לוקוטורפל םאתהב
 תריצי ךרוצל םיתותיא תרבעהל רקיעב תושמשמ הלא תורגסמ .פ ץורע יבג לע םינושה םיטנמלאה ןיב
 תרבעהל תושמשמ ןניא ןה ךא ,ךומנ בצקב א.25 -ו הירטמלט ינותנ םג ןהב ריבעהל רשפא ,רשקה קותינו
 רדגומ אוהו ,אסו 6 עודיה לוקוטורפהמ רזגנ 149-פ לוקוטורפ .(8 יצורעב עצבתמה רבד) שמתשמה ינותנ
 .(םהל םיהזה 0.920/0.921 וא) 1.440/1,441 :וזט-ד ינקתב

 :((גם-8 -ו אפו 6, 5016 -ב וניאר רבכש יפכ) תורגסמ לש םיגוס 3 רידגמ לוקוטורפה

 .וקותינ וא וקה רוביחל תושמשמה תוררפוסמ אל תורגסמ - (עההטהפפז60) ) ₪

 .דבלב הטילק רורפס תוללוכה ,הרקב תורגסמ - (9טקסזטופסזע) 5 ₪

 .הטילקו רודיש רורפס תוללוכה ,עדימ תורגסמ - (וחוסזחוהווסה) | ₪

 )| זאתספא[\דיזסא ת658 |,
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 (0.921) 1 ג5-ס תרגסמ הנבמ - 7.11 רויצ

 ח ו ב



 ופסא - 'ז קרפ

 5,₪) תרגסמה גוס תא עבוקש הז אוה 00אזאס|  -ה הדש .1/גק-ס תרגסמ הנבמ תא ראתמ 7.11 רויצ

 תויהל לוכי אוהו ,(6 הקסיפ 'ה קרפו 2 הקסיפ יג קרפ האר) 1 פ-8 -בו !ופ\ 0 -ב השענ רבדהש יפכ ,(ו וא

 רורפס תויביס 7 שי | גוסמ תורגסמב .(ו-ו 8 תורגסמב) תויביס 16 וא (ש תורגסמב) תויביס 8 ךרואב

 ארקנה ךילהת) רושיא לבקל ךירצ סרטב ןוויכ לכב תופוצר תורגסמ 128 דע רדשל רשפא ןכלו ,א(ח) -ו א(5)

 .(הוסטטוס 8

 (56ז0106 400655 קסוחז !06ח1וופז) 541 ןייצמ תא תוללוכה ,תויביס 16 ליכמ (הפסש95) תבותכה הדש

 .(דסזחחוהג| ₪ח0-קסוח( |06ח1ו16ז) דש ךייצמו

 :תורישה גוס תא ןייצמה תויביס 6 ךרואב הדש אוה 58 -ה

 סיתותיא

 א.25 לוקוטורפב םינותנ

 לוהינ

 יניפ ם קיפאל םייגול ם יקיפא רפסמ בוביר רשפאמו הצקה דויצ תא רידגמ (תויביס 9 ךרואב) זמ -ה

 :דחא

 הצק דויצ גוס

 (שמתשמה יייע רחבנ) תיטמוטוא אל האצקה לעב

 (תשרה יייע רחבנ) תיטמוטוא האצקה לעב

 (קשממה לע סירבוחמה םיפוסמה לכל) 8ז08060851 רדשמ

 :5.6 -) 3.4 םירויצב ראותמל המוד הרוצב ,לותתאב הליחתמ ם ורע לע תוליעפה

 א(5) לש םינומה תא תספאמו ינשה דצה תא הליעפמ (חוסטטוס 128) 54816 תדוקפ תללוכה ט תרגסמ ₪
 .א(ח) -ו

 .ןושארה דצב םינומה תא תספאמו תרזחומ טא רושיא תללוכה ט תרגסמ ₪
 רודישל תושקב וא) םירושיאו ,תוררפוסמ 1 תורגסמ רודיש יייע םידדצה ינש ןיב תרושקת הליחתמ ₪

 .5 תורגסמ תרזעב (רזוח
 ינשה דצה .ש תרגסמ ךותב 180 תדוקפ רודיש יייע קתנל דצ לכ לוכי ,תרושקתב ךרוצ רתוי ןיא רשאכ ₪

 .ט תרגסמ ךותב ט4 ףורצה יייע רושיא חלוש

 לוכי \ גם-ם קשממב :15-ם תלועפ ןיבל (א.25 תשרב ומכ) 1 גם-8 תלועפ ןיב ינורקע לדבהל בל םיש

 םנמא תוליכמ תורגסמה .פס5-הו םדפ -ה ןיב (היינשה המרה) תרגסמה תמרב דחא רשק קר םייקתהל

 .ףצרב תוררפוסמ וקב תופלוחה תורגסמה ךא ,(תישילשה המרב) סינוש סייגול םילגעמל תוכיישה תונמ



 םייקתהל םילוכי ,םסזחו-וס \וט!ווטסוחו לש היגולופוטב דבוע אוהו רחאמ ,(ג5-ס קשממב תאז תמועל

 רויצ האר) יוכו דט2 ןיבל אז1 ןיב ,דש1 ןיבל אז1 ןיב :תחא הנועבו תעב תרגטמה תמרב םירשק רפסמ

 עצבתמ הּזכ רשק לכבש רורב .אז1 -ה סע (רתוי וא) םירשק 2 להנל לוכי םייוסמ דש ,ךכמ הרתי (2

 רשק לכ לע םיעצבתמ יוכו רזוח רודישל תושקב ,םירושיאה ,םילוחתאה לכו ,תורגסמל דרפנ רורפס

 .דרפנב

 0..1-כ קשממ .ב
 תרגסמה תמרב םירשק - 7.12 רויצ

 ,(6-פטפ תורחא םילימב וא) 1 גק-ס לש דחא ייפ קשממב םימייקה םינושה םירשקה ןיב לידבהל ידכ

 לע קרפב ונרכה ותואש) סוסו -ה .ליעל ראותש יפכ דפו-ו 5 :םיביכרמ ינשל תובותכה הדש קלחנ

 ,םינוש םימושיי רפסמ ירמה ופסא ףוסמש רורב .ליינה םיביכרמה ינש ףורצ סצעב אוה (=זגחוס ₪98ץ

 קשממהו ,דבלב תימוקמ תועמשמ שי סו.סו-ל (ז8-ב ומכ) ןאכ םג .אז1 -ה לומ ם10ו המכ םע דובעל בייח

 .(ט50ז-א6זואסזא !ח(67809) טא| סג ארקנ

 .תשרה דויצ ןיבל ופפא יפוסמ ןיב תורגסמ תרבעהל גאוד (תמדוקה הקסיפב ראותש) 12-ס לוקוטורפ
 םינושה םיטנמלאה ןיב תונמה רודישו ,תמייוסמ תותיא תעדוה איהש (סא6) הנמ הליכמ תרגסמ לכ
 .קותינהו תורשקתהה יכילהת תא רצוי תשרב



 ופסא - 'ז קרפ

 .(תישילשה המרב) ופפא יפוסמ ינש ןיב קותינו תורשקתה ךילהת סיגדמ 7.13 רויצ

 םזוי ףוסמ תשר ארקנ ףוסמ
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 (תישילשה המרב) ופסא -ב תורשקתה ךילהת - 7.13 רויצ

 ₪.164 רורפסל םאתהב ארקנה יונמה רפסמ תאו ורפסמ תא הליכמה ,55דטפ תעדוה חלוש םזויה יונמה

 תקדוב הבורקה ופפא -ה תזכר .(ףוסמה גוס :ןוגכ) רשקה תריצי ךרוצל שורדה ףסונ עדימ ןכו ,ודט-ד לש

 תעדוה יייע םּוויה ףוסמל התלבק תרשאמו (שרדנה עדימה לכ תא הליכמ איה סאה) 55דטפ-ה תעדוה תא

 הלבק רשאמה ,ארקנה ףוסמל העיגמ איה ףוסבלש דע ,תשרב תבתונמ 5סדטפ-ה תעדוה .681[ קזס0660ו0

 ארקנה יונמה ליבקמבו םּזויה יונמל הרזחב תבתונמ ססאאפסד תעדוה .ססאאשסד תעדוה תחילש יייע

 .החישה להנתת ובש 8-ה ורע רפסמ תא םג ללוכה ,ולש תזכרהמ (60חח86( 40%) רושיא לבקמ

 .ינשה דצלו תשרל םופססחחפס( תעדוה תחלשנ זאו ,קתנל םיפוסמהמ דחא לכ לוכי החישה סויס רחאל

 .7.13 רויצב ראותמכ ₪616858 001666 -) 8616856 תועדוה םג תותלשנ קותינה תמלשהל

 ופסא ימושיי .8
 וש ה רו נכה רוו-םוק-וטנוווק- אלול ן רק פיר רן

 תמועל ,ופפא-ה .שיילסק 33.6 דע לש םיבצקב םויכ תירשפא ליגר ןופלט וק לע גויחב םינותנ תרבעה

 512 -ו 384 ,256) םהלש תולופכ וליפאו ,גויחב שיילסק 128 וא 64 לש טרס-יבחור תלבק רשפאמ ,תאז

 םימושיי םירשפאמ (היינש 1 -מ תוחפ) ופפא לש רצקה רוביחה ןמזו הלא םיהובג טרס- יבחור .(שיילסק

 .הליגרה ןופלטה תשר לע שומימל םינתינ סניאש

 תיחכונה היגולונכטב .(שוטפס 6סח16ז6ח0וחַפ) הדיעו תוחיש אוה ופפא -ב םויכ םיצופנה םימושייה דחא

 םא .הבוט תוכיאב תונומת תלבקל ,הלעמו שיילסק 128 לש םיבצקב סרדשלו ואדיו תותוא סוחדל ןתינ

 אוה שומישה םא םלוא .("תנרפיסיי ןוגכ) ץיילנ וקב שמתשהל יוצר - הלודג איה הדיעוה תוחיש תומכ



 הלוכי ואדיו-תדיעו תכרעמ .ופפא-ה תשרב שמתשהל ילכלכ רתוי - םינוש םידעיל תונפומ תוחישהו ,ךומנ

 דויצל הרקמ לכב .ואדיו ףוסמל ךפהנ 86-ה הבש ,תישיא וא ,(סינויד ירדחב לבוקמכ) תידועיי תויהל

 תדייוצמהו ,םלועב םוקמ לכב תנקתומה תרחא ואדיו-תדיעו תכרעמ לכל ופסא תשרב גייחל תורשפא שי

 .(7.14 רויצ האר) פפא קשממב איה-ףא

 (שילסק 29 \ | ןפקא | | | (שילסק 29
 יי" וש 0 ₪ ווי

 ואדיו תדיעו ישיא ואדיו

 ופפא תשרב ואדיו- תדיעו - 7.14 רויצ

 7.15 רויצ .רצק ןמזל ףסונ טרס-בחור תלבק וא יוביג ךרוצל ופפא תשרב שומיש אוה רחא ץופנ םושיי

 םישמשמ םסיבתנ .שיילסק 64 בצקב י'תנרפיסיי וקב עובק ןפואב םירבוחמה (תסטופופ) םיבתנ ינש ראתמ

 ,םינתשמ טרס-יבחורל םיקוקז סה .םיאבה םיקרפה דחאב סתוא ריכנו ((גא) תוימוקמ-תותשר רוביחל

 תובגל ידכ .(י'תנרפיסיי ןוגכ) ץיילנ יווקב םתוא רבחל לבוקמ ןכלו ,םכרד רבועה עדימה תומכל םאתהב

 טרס-בחורל תינמז השירד שי רשאכ וא ,ייתנרפיסיי וק תליפנ ןמזב ופסא וק גויחב ליעפהל ןתינ ,תכרעמה תא

 .הזה םושייה תא ראתמ 7.15 רויצ .ףסונ

 ו ₪

 יוביגל ופפא וקב שומיש - 7.15 רויצ

 ח ו ככר ובלו בכ רנה וה כ



 ופסא - 'ז קרפ

 ב ּפ

 .(וחוטא וא וחטפזפפ וטא) ךופה-בברמב שמתשהל ןתינ ,ופסא תשרב רתוי הובג טרס-בחור לבקל ידכ

 ופסא יווק 3 -ב שומיש ךות גויחב שיילסק 384 לש טרס-בחור קפסמה ,ואוטא ירישכמ גוז ראתמ 7.16 רויצ

 תא קלחמ אוה ,םיווקה לכ לע רשקה תמקה רחאלו ,דרפנב וק לכב גייחמ ואוטא-ה .(8 יצורע 6 וא)

 הרזח סיווקה לכב עדימה תא דגאמ ינשה דצב ואוטא-ה .הווש הרוצב םהיניב שיילסק 384 לש טרסה-בחור

 .לצופ עדימהש שיגרמ וניא שמתשמהש ךכ ,שיילסק 384 לש םרּול

 ושטא תלועפ - 7.16 רויצ

 םג אוה .הנומתה תוכיא תא רפשל ידכ ,ואדיו-תדיעו תוחישל הובג טרס-בחור תלבקל שמשמ ואוטא-ה

 ידכ .רצק ןמול עדימ לש ההובג תומכ שי רשאכ (סטפזווסש) השילגל וא ,ץיילנ יווקל יוביגכ שמשל לוכי

 סםג ארקנה (גא5ו זאפ 41.4) ןקת םסרופ ,םינוש םינרצי לש ואטא ןיב תומיאת רוציל

 ןוקת ,ןורכניסה ,הדובעה תרוצ תא רידגמה םסאפוא6 (83ח0:01ה 0ח קחו גה !ח10זסק6ז11!901ע-0זסטק)

 .יוכו תואיגש

 טנרטניאה יקפס .םיהובג םיבצקב טנרטניאל השיג ךרוצל לצונת !85א-ה לש ההובגה םינותנה תרבעה תלוכי

 תשרל רבוחמה (חפחוסופ 100855) השיג דויצ םהלש םירתאב םיניקתתמ (וחוסזח6+ 567/06 קז0טו00ז5 = [50)

 םיבצקב השיג רשפאמו ,'וכו םירשגמ ,םימדומ ,םיווק תנקתה לש תויולע ךסוח רבדה .קזו יקשממב ייקוביי

 טנרטניא קפס לש השיג תכרעמ ראתמ 7.17 רויצ .םיליגר םימדומ םע םישמתשמ וא ופפא יפוסממ סיהובג

 .םיליגר םימדומ תרזעב השיג לע ןכו ופפא קשממ לע תססובמה



 טנרטניא קפסל השיג - 7.17 רויצ

 התוא לבקל ידכ .שיילסק 64 לש בצקב דחא לכ ,תינמז-וב םישמתשמ 30 דע תרשל לוכי דדוב 98| קשממ

 בצקה זא םגו ,השיגה דויצלו ןופלטה תשרל םירוביחו םימדומ 30 סע ןוראל םיקוקז תוילנויצקנופ

 םימייוסמ םירקמב םג לגוסמ ופסא תטישב השיגה דויצ ,ךכמ הרתי .שיילסק 33.6 קר היהי ילמיסקמה

 לומ םידבועה) םייתרפיס םימדומ וב םיבלושמו הדימב תאזו ,םיליגר םימדומ םע םישמתשמב ךומתל

 .(שמתשמה דצב םייגולנאה םימדומה

 ןופלטהש העשב ארוקה יונמה לש ןופלטה רפסמ תגצה איה ופסא -ב תלצונמה תרחא הבושח הנוכת

 םינותנ לבקל ארקנה יונמה לוכי וכרדש ,פ קיפא ללגב רשפאתמ הז רבד .(ותבותכו ומש ףא וא) לצלצמ

 ךיישה סלש ץבוק גיצהל ןתינ ,בשחמל רבוחמ ארקנה יונמה לש ןופלטה םא .(7.13 רויצ האר) תשרהמ

 ,ויתוחוקלמ דחאמ ופפא ןופלט תחיש לבקל לשמל לוכי קנבב דיקפ .לצלצמ ןופלטהש ןמזב ארוקה יונמל

 תלבק ידכ ךות לוכי אפור .תוקל ותוא לש ךרעה תוריינ לכ ץבוק וינפל גצומ ןופלטה לוצלצ ידכ ךותו

 .דועו ןופלט ,תבותכ ,תיאופרה הירוטסיהה ,ולש לפוטמה לש יאופרה קיתה תא ךסמה לע תוארל החיש

 תחיש ,םיפתתשמ המכ תונב הדיעו תוחיש ,תוחיש תרבעה :ויהי ופפא-ב םיירשפאה םירחא םיתורש
 הריהמ הילמיסקפ ,תינורטקלא הריכזמ ,ינורטקלא ראוד יתוריש ,םינותנ תרבעהב תבלושמה ןופלט
 .דועו דועו יטמוטוא הציקי תוריש ,ואידיוב םיפתתשמ תובר הדיעו תוחיש, (64)

 ,םימ ,למשח) קוחרמ םינומ אורקל ןתינ היהי .ופסא תשרב םנורתפ תא םה םג ואצמי הירטמלט יתוריש

 קוחרמ הרקב יתורישו תוקעזא יתוריש .עדימ רגאמ לכל פ קיפאב האירקה תואצות תא ריבעהלו (וכו ג

 .ידיימ תרושקת קיפא לבקל הנלכותש תויאופר תוקעזא ללוכ ,תשרב ןתניהל םה ףא ולכוי

 תרושקת תותשרו דחוימ דויצ םישרוד םה ךא ,םויה רבכ עוציבל םינתינ ליעל וראותש םימושייהמ קלח

 ריחמבו ההובג תוכיאב ,ללכה תלחנל םכפהלו םיתוריש םתוא לכ תא בלשל איה ופסא-ה תרטמ .תודרפנ

 .שפנ לכ הוושה

 ּת ררררררדדרדררהדרדההדדדדדרדדדהדהרדרדדההדההההדדרדדדהדדהרדרררררדדדההההרהרהרדרררדהדדדהההדההרהההדדרדדדדררדדודדדודדדירדדררררדה 6



 ופסא לש .םילוקוטורפה תומר הנבמ .9
 דב 5 :ששרפ ל 2-טינ סת תנע סק םס 8

 םילוקוטורפ תומר תוראותמ 6.11 רויצבו ,םח-ו א.25 לש םילוקוטורפה הנבמ תא וניאר םימדוקה סיקרפב

 .ומצע עדימב לופיטה ןיבל םיתותיאב לופיטה ןיב הדרפה תמייקש סושמ ,הנוש בצמה ופפא-ב .הלא

 לוקוטורפ .(קו רובע) 1.431 -ו (88ו רובע) .430 םילוקוטורפה םירדגומ (תיזיפה המרה) הנושארה המרב

 רוציל ידכ .(28+ם) ם ץורעו 8 יצורע ינשב ךמות אוה וניארש יפכו 5 קשממב תוליעפה תא רידגמ 0

 ארקנה ךילהת) םירחא םיפוסמ סע תורחת ךות - פ ףורעל הליחת סנכיהל ףוסמה בייח תורשקתה

 1! גם-ס תורגסמ פ ורעב תורדושמ ןכמ רחאל .5 הקסיפב רבסוהש יפכ (6ה = 00ח19ח1וסה ₪650!טזוסה

 רחאל .(0.931 ןקתב רדגומכ) רשקה תריציל םיתותיאב תולפטמה תונמ ןכותבו (0.921 ןקתב תורדגומה)

 רמולכ ,דסאו תטישב 5 קשממ ךותב (שיילסק 64) ולש תויביסה תאצקה תא לבקמ 8 צורע ,רצונ רשקהש

 .הינשה המרב תורגסמ תרדגהב ךרוצ אלל ,ןיטולחל ייףוקשיי

 הרקב תורגסמ 8 קשממ לע רדשמ ם ץורע :הנוש הרוצב 8 קשממ תא םילצנמ 8 צורעו ם צורע ,םוכיסל

 לש ףצר 5 קשממב רדשמ 8 ץורע וליאו ,(0.931 ןקתב רדגומכ) הרקב תונמ ןכותבו (0.921 ןקת יפל)

 ןונגנמ ןיבל (8 יצורעב תעצובמה) םינותנה תרבעה ןיב הדרפה אופיא תמייק .רוגסמ אלל םינותנ תויביס

 ןיבל םיתותיאה ץורע ןיב תאזכ הדרפה .(פ ץורעב עצבתמה) תוחיש קותינו תמקהל שמשמה סיתותיאה

 "8 ןוגכ) תומדקתמה תרושקתה תוכרעמ תא תנייפאמ איהו ,סטו סז 8808 תארקנ םינותנה תרבעה ץורע

 .(ךשמהב הארנש יפכ הזא-ו

 .8ו קשממ רובע ,ליעל ראותש יפכ ופפא לש םילוקוטורפה הנבמ תא ראתמ 7.18 רויצ

 הנמה תמר

(3) 

 תרגסמה תמר

)2( 

 תיזיפ המר

(1) 



 , :םינונגנמ ינש םיראותמ 7.18 רויצב
 תמקה ךרוצל תשרב םיתותיאה תרבעהב לפטמה (ססחוזסו קוגחפ) 0-קו8ח8 ארקנה ,םיתותיאה ןונגנמ ₪

 .םקותינו םירשק
 .(טפסז קופחפ) 0-קו8ח8 ארקנה שמתשמה לש סינותנה תרבעה ןונגנמ ₪

 תרבעה ןונגנמ םלוא ,פ ורע תא תולצנמה ,תומר שולשמ בכרומ םיתותיאה ןונגנמ ,וניאר רבכש יפכ
 אוה ,82 וא 81 ץורעב שומיש תוכו לבקמ שמתשמהו רשק םקומ רשאכ .תומרל קלוחמ וניא םינותנה
 אלל) הפוקש הרוצב תשרב רבוע שמתשמה לש םינותנה סרז .םינותנ לש גוס לכ 5-פטפ -ה לע רדשל לוכי
 םינותנ תרבעהל המוד 8 ץורעב תאוכ ייהפוקשיי םינותנ תרבעה .שיילסק 64 לש בצקב (דוביע וא יוניש לכ
 .(סוזסטוא פואזזסחוהַפ) "'םילגעמ-גותימיי תארקנ איה ןכלו ,ןופלטה תשרב

 18 ףוסמ 180% ףוסמ

 ₪ ו ₪

 18 יגתמ

 ופפא תשרב סיתותיאהו סינותנה תמירז - 7.19 רויצ

 בכרומ ופסא (תזכר) גתמ לכ .ופפא תשרב םיתותיאהו םינותנה תמירז תא תיגול הרוצב ראתמ 7.19 רויצ
 תשרה השעמל .הפוקש הרוצב םינותנה תא גתממ ינשהו ,דבלב םיתותיאב לפטמ דחאה :םיקלח ינשמ
 .םיתותיאה תשר-תתו םינותנה גותימ תשר-תת :םיקלח ינשל תקלוחמ הלוכ

 ופסא לע זגחוס ₪08 .0
 דד 0, ננה הם הנד לש תש וע םקלנפטמה בט טטפהט העלה שססטק שופ קטנתקמהה טה כקהממ אתה אטאשש0אמ

 השעמל .(פ/ס) םיעובקה םיביתנה תטישב רקיעב םויכ שמוממ (ז8) תורגסמ גותימ יכ וניאר יו קרפב
 ראותמכ ,ופפא תיתשתב שומיש ךות ,(80) םיגתוממ םיביתנ לע םג ₪ ריבעהל תינקת תורשפא תמייק
 .7.20 רויצב

 5 737; ל
 ה



 ופסא - 'ז קרפ

 15/8 ףוסמ 15א/28 ףוסמ

 15א/עא יגתמ

 ופסא תשרב "8 גותימ - 7.20 רויצ

 שמתשמה ,6-פופח6 -ה יייע תעצבתמ רשקה תמקה .ליגר ופפא גויח לכ ומכ עצובמ ופסא תשר לע ז8 גויח

 אוה 0.933 לוקוטורפ .תישילשה המרב 0.933 לוקוטורפו ,הינשה המרב (0.922 וא) 6.921 לוקוטורפב

 ."8 סע הדובעל םאתוהש ,רפושמ 0.931 לוקוטורפ השעמל

 לוקוטורפב ךומתל םיבייח םיגתמהש אלא ,ופסא -ב ומכ ט-פוגחפ יייע םינותנה םירבוע רשקה סקוהש רחאל

 םיליגר ופפא יגתמש רורב .םדוקה קרפב ונרכה רבכ ותואש ,(ו.גפ-= 60סז6 וא) 0.922 00סז8 ארקנה

 םירחא םיגתמב ךרוצ שיו ,תאזה הרטמל םימיאתמ םניא (ייהפוקשיי הרוצב סינותנה תא םיריבעמה)

 :תויצקנופה יתשב םיכמות רשא

 .ץמ לש 0.922 ס0ז6 לוקוטורפב סינותנ גותימ ₪

 .ופפא/[₪ לש 0.933/0.921 ילוקוטורפב םיתותיא גותימ ₪

 .(םשס) םיעובק םיביתנב רקיעב תודבוע 8 תותשרו ,םסויכ ץופנ וניא ןיידע הזכ תוריש ,רומאכ



 דד קרפ םוביע גר
 22 בינה תק קב רסק הב הב הבטשלספק טקס שה אמממ מקהממקהתששפ

 תיגולנאמ תוזכרה ןיב תרוסמתה תפלחהב הלחהש ,ןופלטה תשרב היצולובאה תא וניאר הז קרפב

 תשרל עיגהל הרומא ןכמ רחאלו ,תויתרפיס תוזכרמב תויגולנאה תוזכרמה תפלחהב הכישמה ,תיתרפיסל

 .ופפא-ה תשר ,הצקל הצקמ תיתרפיס

 איה ךכבו (םהלש תולופכ וא) שיילסק 128 -ו 64 לש גויחב טרס-יבחור קפסל תננכותמ ופפא-ה תשר

 :ןוגכ ,תמייקה ןופלטה תשר לע שומימל םינתינ סניאש םימושיי תרשפאמ

 ההובג תוכיאב הדיעו תוחיש ₪

 ץילנ-יווק יוביג ₪

 ךרוצה תעשב (סטפחוסש) ףדוע טרס-בחור תקפסא ₪

 (טנרטניא :ןוגכ) עדימ ירגאמל תורשקתה ₪

 .םינותנה יצורעמ םידרפנ םיצורע לע םיעצבתמ םיתותיאהו ןטק םיקשממ רפסמ םירדגומ ופפא-ה תשרב

 .ארוקה יונמה תגוצת :ןוגכ ,תוידוחיי (569:טז65) תונוכתו רצק רוביח ןמז ופפא-ל רשפאמ הז

 (0-פוַח8) תותיא ילוקוטורפל קלחנ אוהו הכ דע ונרכהש הממ הנוש ופפא לש םילוקוטורפה הנבמ

 ,(םיפוסמה רתי םע תורחת ךות) פ ץורעל השיגב ליחתמ תותיאה ךילהת .(ט-סופחפ) שמתשמ ילוקוטורפו

 רחאל .0.931 לוקוטורפב רשקה תא תורצויה תונמ ןכותבו (0.921) [45-ס לוקוטורפב תורגסמ רודיש

 .ךכ ךרוצל הצקוהש 8 ורעב םינותנה תרבעה בלש ליחתמ ,פ ורעב תותיאה ךילהת םייתסהש

 ןכל .ייףוקשיי ןפואב םהב תלפטמ תשרהו ,אוהש הנבמ לכב תויהל םילוכי 8 ורעב םימרוזה סינותנה

 םשמו 8 קשממ יבג לע תירוקמה סתרוצב םירבוע םינותנהו ,פ ץורעל ומכ יכרארייה הנבמ ןיא 8 ץורעל

 .תשרל

 ךמותה ופסא גתמ ץוחנ ךכ םשל .תגתוממ ₪ תשרכ םג דקפתל הלוכי ופפא תשר ךיא וניאר קרפה סויסב

 .הרקבה לולסמב 0.933/0.921 תותיאה ילוקוטורפב ןכו ,םינותנה לולסמב (0.922 0018) "8 לוקוטורפב

 ךרוצ ןיא זאו ,(5/0) םיעובק םיביתנב תודבוע 8 תותשרו ,םייק וניאו טעמכ הזכ םושיי םויכש רכזוה

 .םירשק לש קותינו המקהב

 ₪ | ּפ 6----ררהההררדהרררררדדררדדרדדדדדרהרדרדררדדרדדרדדרדדדדרדדדדדדדדדרדדרהדדדדרדדדרדהרלררררהדדרררדדרהדהרההרההה-ההררדרררדדהררהדררדדרררההרלדדדדדדדדדרדהה--6
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 ה הפ רטצ) |

 הניקתב ךרוצה .1
 ברשימת חלד רמ ןובוה ששה שקמה קנט

 םירצומ .תונוש תורבח תרצותמ םירצומ לש עפשב םויכ ייםיפצומיי תרושקת תותשר ילהנמו יננכתמ

 (518ח08ז05) םינקתה .הצקל הצקמ הבוט תרושקתו תומיאת חיטבהל ידכ הז לומ הז לועפל םיבייח הלא

 ,ךדיאמ .םהלש םיכרצל רתויב םימיאתמה םירצומה תא רוחבל םישמתשמל םירשפאמו ,תאז סיחיטבמ

 ףדעוי ןכלו םירחא םידויצ לומ דובעל לכויש ,ינקת דויצ חתפל ולכויש םינרציל םג םיבושח םינקתה

 .םישמתשמה יייע

 :םיאבה תונורתיה תא םינרצילו םישמתשמל הנקמ םינקתב שומישה

 .הנכותו הרמוח חותיפב תועקשה לע הנגה ₪

 .שכרנש שדח דויצל בר םייח ךרוא תחטבא ₪

 .קושב םיעצומה םידויצה ןווגמ ךותמ (תילכלכו תינכט הניחבמ) םיילמיטפוא תונורתפ תגשה ₪

 .תוידיתעו תונוש תוכרעמ ןיב םיינקת םיקשממ תיינב ₪

 .םינרציה ןיב תנגוה תורחת תריצי ₪

 .שכר ןויפא ךרוצל םיינקת םיטרפמב שומש ₪

 םינקת יגוס .2
 ברי ג 6-30 0 8

 הנורחאל רבגתמ ףא הז מאמו ,םינוש םינוגרא יייע םינקת תביתכב בר צמאמ עקשוה תונורחאה סינשב

 תרושקתה ימוחת לכ תא סויכ הפיקמ הניקתה .תרושקתה תויגולונכטב תצאומה תוחתפתההמ האצותכ

 תרושקת תורוטקטיכרא (פ8, א.25) תרושקתל םילוקוטורפ ,םימדומ ,םירבחמהו םילבכה יגוס :בושחמהו

 .דועו הרקבו לוהינל םילוקוטורפ ,(557) תותיא תוטיש ,(8-ופסא ,ופסא)

 לש (א6ססחוחופח681וסח5) תוצלמהב רבודמ :תועטהל יושע תרושקת לש רשקהב י"ןקתיי גשומה ,השעמל

 םינרציהו םישמתשמה םיפידעמ םירקמה תיברמב סלוא .דחא ףא תובייחמ ןניאש ,םיימואלניב םיפוג

 .םדוקה ףיעסב וראותש תוביסה ןמ הלא תוצלמה ףמאל



 התניקת - 'ח קרפ

 :תוירוגטק יתשל םינקתה תא קלחל ןתינ

 ₪ ,האפו ,ופפש) םיירוזא וא (ודט-ז ,ו8ס) םיימואלניב הניקת יפוג יייע םימסרופמה ,םיימשר םינקת .א

 .םינשו םישדוח ךשמיהל לוכיו ךורא אוה הלא םיפוגב הניקתה ךילהת .(דועו

 יייע םירצונ הלא םינקת .(וטקפ-הד) השעמל םינקתכ םישמשמה (םיימשר אל) םייתיישעת םינקת .ב

 ,היישעתהמ םיחמומו םישמתשמה ,םינרציה יגיצנמ םיבכרומה ,םייולת-יתלב סייתיישעת סימורופ

 ,םיטרפמ םימסרפמ םה .םישדחה םירצומה ןיב תומיאת חיטבהלו הניקתה ךילהת תא זרזל הרטמב

 .םיילמרופ םינקתל סיסב ןכמ-רחאל םישמשמה ,(וחוטופחוסח!גווסח ףזפ6חופח\) "םושיי ימכסהיי וא

 :םה םיטלובה םייתיישעתה םימורופה

 הדחה תסזטהה ₪

 [-זבחוס 36!גץ "סזטהו ₪

 (והז6זה6ז =חָטוהססזוחַס 785% [:סזס6) !םדז ₪

 םיימשר םינקת 3
 5" ,דמדנה נח תש ה הדב נקמה תטמ0 מהטקסט סאשמההטפא תשס זמנו

 .80-ו וזט-ד סה תרושקתל םיימואלניבה םיימשרה הניקתה יפוג

 דד 1

 רוציל הרטמב (טא) מייואה תרגסמב 1948 תנשב דיסונ (וחופזח8ווסח8| דס!60סחוחוטחוס81וסח5 )חוסח) !ד0 ןוגרא

 הניקת יפוג ינש םילעופ ודט-ה תרגסמב .ףרגלטהו ןופלטה יאשונל םייפירעתו םיילועפת ,םיינכט םינקת

 :(8.1 רויצ האר)

 .תרושקתה תניקת לע דקפומה (00וזד םדוקה ומשב רתוי עדויה) וזט-ז .א

 ,היויבלטו וידר דויצ) הטילקו רודיש תוכרעמב תדקמתמ ותוליעפש (00ו8 סדוקה ומשב וא) וז ב
 .(יוכו םיניוול ירודיש ,םירדת תאצקה

 טד

 ד

 תצובק / תצובק

 הדובע | הדובע

 [" | < | וזט-ה הנבמ - 8.1 רויצ



 םינקתה ץבוק םסרפתה הפוקת לכ ףוסבו םינש עברא וכשמנש העקת ירוזחמב וזט-ד-ה לעפ 1988 תנש דע
 לעופ 1988 זאמ .יוכו (1988) לוחכה רפסה ,(1984) סודאה רפסה :ועבצב רתוי רכומה ,ןכדועמה
 .\שחוופ 86068 תרוצב םתמלשה םע םינקתה תא ססרפמו ,רתוי םיזרוזמ םיכילהתב וזט-ז-ה

 ןהלש תוצלמההו ,םייוסמ אשונל תיארחא ןהמ תחא לכש ,הדובע תוצובק 15 תולעופ ודט-ז-ה תרגסמב

 ] קלעב | ן לעפומה דויצ לש הניקתב רקיעב קסוע ודט-ז-ה .(ייקזבי' תמגודכ) תונושה הלעפהה תורבח יייע תומשוימ
 ,הילימיסקפ ,תרוסמת ,תונמ גותימ תותשר ,תויזכרמ ,םימדומ :ןוגכ (סדד) ןופלט תורבח יייע

 .דועו 8-ופסא ,ופסא

 תרדס ,איילניב רופסמ תינכות - ₪ תרדס :ןוגכ) הצקל-הצקמ תרושקת יתורשב ןה םיקסוע ודט-ז ינקת
 ןהו (תויזכרמ ןיב תותיא תוטיש - 0 תרדס ,8-ופסא-ו ופסא תותשר - | תרדס ,תיתרפיס תרוסמת - 6
 , םימדומ תרדגה - צ תרדס ,םינותנ תותשר יקשמימ - א תרדס :ןוגכ) םינוש תרושקת יקשמימ תרדגהב

 .(דועו
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 ותוליעפ .מייואל אוה ףא רושקה ,איילניבה הניקתה ןוגרא וניה (וחוסזחהווסחפ| 518008105 (708ח1281ו0ח) 0

 סינקתה ןוכמ) 8אפו :ןוגכ ,םלועה לכמ הניקת ינוכמ לש םיגיצנ וב םיפתתשמו 1946 תנשב הלחה

 םסיבר םיחטש הפיקמ 180 תוליעפ .ילארשיה םינקתה ןוכמ ןכו (יטירבה םינקתה ןוכמ) 85 ,(יאקירמאה

 ו80 ןוגרא םע ףתושמב תלעופ 180 ובש תרושקתה םוחת ללוכ ,(דועו םילרנימ ,הימיכורטפ ,תואלקח)

 סיתיעלו ,(6סוזד) ודט-ד-ה ללוכ ,םירחא םינוגרא הברה םע פייתש ימכסה שי !80-ל .(1987 תנשמ לחה)

 .םיימואלניבל םתוא ךפוהו םהלש סינקתה תא ףמאמ אוה

 טילחה 180 רשאכ ,1977 תנשב היה םיבשחמה תותשר תוחתפתהב רתויב םיבושחה סיעוריאה דחא

 תא רידגהל התיה הנווכה .(סקסח 5/5ו905) "תוחותפ תוכרעמיי רוביח ןחבתש ,הדובע תצובק םיקהל

 אלל ,תרחא בשחמ תכרעמל תורבחתה ךרוצל בשחמ תכרעמ לכל םישורדה םילוקוטורפהו תויצקנופה

 אוהו ,(סק6ח 5516 !ח(6זססחח6סווסח) 05 לדומ ארקנ הצובק התוא יייע חתופש לדומה .ןרציב תולת

 ובלוש 08ו-ה לדומב .וזט-ד לש א.200 ןקתכ ןכמ רחאלו ,ו80 7498 ןקתכ 1983 תנשב הנושארל םסרופ

 תוימוקמ תותשר ינקת ,(ססוזד לש) ופסא-ו א.25 ינקת :המגודל ,םירחא םיפוג יייע וחתופש םינקת םג

 .דועו (ססוזד לש א.400) ינורטקלא ראוד ינקת ,(ופש= 802)

 ןיידע םהלש הצופתה סלוא ,(דועו פס ,ופאו :המגודל) 05 ילוקוטורפב הכימת לע ווירכה תורבח רפסמ

 םתויהב ,רסחה תא םייתניב םיאלממ (ךשמהב סתוא ריכנש) דספ/ופ ילוקוטורפ תאז תמועל .הלודג הניא

 .(טנרטניאב לשמל) הבחר הצופת ילעבו םיקודב ,םילשב



 הניקת - 'ח קרפ

 םיפסונ הניקת ינוגרא 3

 ורכוויש ,םיפסונ םיפוג לש הניקת תדובעב תרזענ (180-ו ודט-ד) איילניבה םינוגראה ינש לש הניקתה תוליעפ

 :רוציקב ןלהל

 (וח5ווזט16 0[ ם|6017108] 300 =1601זסחוס =ח91ח0019) [םםם .א

 תותשרה תוחתפתה תישאר םע ,1980 תנשב .תרושקת ינקת חותיפב קסועה ,יאקירמא סיסדנהמ ןוגרא

 ךישממ אוהו (802 טקייורפ) םינושארה 1גא-ה ינקת תביתכ תא ומצע לע ופשש-ה חקל ,תוימוקמה

 רושיאל !80-ל םיריבעמ א-ג ,בייהראב סרושיא ךרוצל 3אפו-ל םירבעומ ופפפ ינקת .םויה דע ךכב

 .180 8802.3 םג ארקנה ופפמ 802.3 טנרתא ןקת :המגודל .איילניב

 (חוסזוס8ה 31ו0ח8| 518003705 |ח51וו016) 51 .ב

 םמוסרפל יארחא 4אפ1-ה .ססוזד-בו 180-ב בייהרא תא גציימו בייהראב הניקתה תדובע תא וכרמה ןוגרא

 .50אטד ןכו (א 3.135) 501 ,(א12) םפו ,(אַדפ.5) ץספו :ןוגכ ,םיבושח םינקת רפסמ לש

 (םוססזזסחוס !ח0ט51ז165 45500/80ו0ה) ₪! .ג

 ירוטה קשממל סיסחייתמ ולש םיבושחה םינקתה .1924-ב דסונ ,בייהראב הקינורטקלאה ינרצי ןוגרא

 יייע םג צמואש ,(5-232 םדוקה ומשב וא) פוג-232 ירלופופה ןקתה :ןוגכ ,םיבשחמו םימדומ ןיבש

 .דועו םוג-423, םוג-422, ו-449 :סה ₪ יייע ומסרופש םיפסונ םיקשממ ינקת ./.24 ארקנו 00וזד-ה

 םהו (דפופססוחוטתוס81זסח5 !חסטפ1זע 4550090ו0ח) דוג רחא יאקירמא ןוגרא סע ₪1ג-ה רבח הנורחאל

 .םוגחומ 568 םיארקנה םינבמ תליבכל םינקת תרדס ומסרפ

 (םטזסק6הה ך660!6הוהוטהוס91ו005 518ה09708 !ח5111016) ₪181 .ד

 תושירדל וזע-ד ינקת תא םיאתהל הרטמב ,(םייאפוריאה פדד-ה ןוגרא) 6ם0ד יייע 1988 תנשב סקוה

 .רקחמ יפוגו םישמתשמ ,םינרצי ,תויטרפו תוירוביצ הלעפה תורבח וב םירבח .הפוריאב תויפיצפסה

 ייתיישעת םינקת .4
 הר רט ויט שמה יברוהטלרהה: ה תניתב | שה ורידי ]

 ,םינרצי יגיצנמ םיבכרומה ,םייתיישעת סימורופ לש תיראטנולוו תונגראתה יייע םירצונ הלא סינקת

 .םיחתופמה םירצומה ןיב תומיאת חיטבהלו תמייוסמ היגולונכט םדקל הרטמב ,םיחמומו םישמתשמ

 םינקתל רתוי רחואמ דעומב םיכפוה םיתעלו ,םיינמז םינקתכ םישמשמ םימורופה לש ייםושייה ימכסהיי

 .םיימשר

 :םייתיישעת םימורופ רפסמ ןלהל רוקסנ

 (וחז6זח6+ םחסוהססזוחמ 785% =סזס6) !םדז= 1

 םישמתשמה ,טנרטניאה תשר לע םילעפומש סינוש םימושייל םיטרפמ בותכל הרטמב 1989 תנשב םקוהש ףוג



 םימסרופמ םיטרפמה .תדפ-ו דפוחפו םיעודיה םילוקוטורפה תא !פז=-ה ססרפ רתיה ןיב .ופ לוקוטורפב
 .יפוסה םרושיאל דע םינוקיתו תורעה לש םיבלש רפסמ םירבועו (60651 יסז 0סחוהוסחזפ) 6 תרוצב

 הדאו ;סזטחהו 2

 :תורבח עברא יייע 1991 רבוטקואב סקוהש ,הזאו תייגולונכט םודיקל יתיישעת סורופ
 דחוימב ,אזאו ירצומ תעמטהו חותיפ לש יתועמשמ םודיקל איבה סורופה .ם50-ו פעא ,קחואד, אסד
 .םינוגריאו תורבח תואמ המכ סורופה תוליעפב םיפתתשמ סויכ .גדא [ א לָש רשקהב

 קץזגחוס 6! סזטה 3

 :תורבח עברא יייע 1990-ב םקוהש ,= תייגולונכט םודיקל יתיישעת םורופ
 .(5 ףיעס יו קרפ האר) םינקת לש הרוש םסרפ .פדההז60₪-ו 01800, 050,

 'ה קרפ םוביח ב
 ב 2 רוחאללה

 :םיגוס ינשל םיקלחנ םהש וניארו ,םיירקיעה תרושקתה תניקת יפוג תא ונרכה הז קרפב

 םיירוזא הניקת יפוגב םירזענה ,(ססודד) וזט-ז-ו ו80 - םיימשר םיימואלניב הניקת יפוג .א
 .(םירחאו םזפו ,םוה ,וםשש)

 .דועו םח סזטחו ,הדו :סזטחו ,וטד= - םייתיישעת הניקת יפוג .ב

 םינקתכ םהילא םיסחייתמ םישמתשמהו םינרציה ךא ,תוצלמה רדגב השעמל סה ליינה םינקתה לכ
 .םינוש םינרצימ םינוש םירצומ לש תידדה הלועפו תומיאת חיטבהל ידכ רבד לכל
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 המדקה .1

 םינופלטה תשרו שורדה רפסמה תא גייחל אוה תושעל שי רשא לכ ,ינופלט רשק רוציל םיצור רשאכ

 יייע תרשפאתמ ,הטושפ הרואכל תיארנה ,תורשקתהה .ייהפוקשיי הרוצב רשקה תא רוצית תימואלניבה

 תורפסה .םילוקוטורפו םינקת לש תמכסומ תכרעמ לע תנעשנה תרושקת לש הרוטקטיכראב שומיש

 דוביע עצובמ םשו ,תזכרל רדושמה םייוסמ לוקוטורפב תותיאל תוכפהנ ,ולש ןופלטב גייחמ שמתשמהש

 תא הליחתכלמ ןיבה הינופלטה סלוע .רשקה תריציל דע (רחא לוקוטורפב) תרחא תזכרל תותיא חלשנו

 יתרוסמ ןפואב ןופלטה תורבח ןכלו ,תימלוע-ללכ תשר תמקהל יאנתכ תוינקת תוכרעמב שומישב ךרוצה

 .(ודט-ז םאות) ינקת דויצ תושכור

 אלש .הליחתב םירבדה ינפ ויה ךכ אל ךא ,הזכ בצמל עיגהל ןכ סג םיפאוש םיבשחמ ןיב תרושקתב

 סינרציהו ,םהשלכ םינקתל הפופכ התיה אל 70-הו 60-ה תונש לש םיבשחמה תיישעת ,הינופלטב ומכ

 .(לטיגיד לש פאג וא מבי לש 5א ןוגכ) םהלשמ תויטרפ תורוטקטיכראו םילוקוטורפ וחתיפ םילודגה

 ךרוצה תא ולעה םישמתשמה ןכלו ,הז לומ ה ודבע אל םינוש םינרצי לש םירצומה סירקמה בורב

 , .תונושה תוכרעמה לש (וחופזספסז9טווזע) תידדה הדובעבו תומיאתב

 סק6ח) י'תוחותפ תוכרעמיי רוביחל הדובע תצובק םיקהל 1977 תנשב 180 ןוגרא טילחה הז עקר לע

 תוכרעמל תורבחתה ךרוצל בשחמ תכרעמ לכל םישורדה םילוקוטורפהו תויצקנופה תא רידגתש ,(9ץ5וט8

 םסרופ אוהו (0ק6ח 5ץ516חו !ח(סזססחח6ס1וסח) 05| ארקנ חתופש לדומה .ןרציב תולת אלל ,תורחא בשחמ

 .(א.200) 00ודד-ה יייע םג ןכמ רחאלו (ו80 7498 ארקנו) 150 יייע 1983 תנשב

 ,תונמ גותימל ןושארה ןקתה ססוזד-ה יייע םסרופ 1974 תנשב יכ (2 הקסיפ יה קרפ) םדוק וניאר רבכ

 ביחרה 05ו-ה לדומו ,(תובכש שולש וא) תומר שולשל הקולחה היה א.25 ןקתב שודיחה .א.25 ארקנש

 הקולחה ןויער .תשרב בשחמ לכב תועצבתמה תויצקנופה לולכמ לכל ייתובכשייב הדובעה ןויער תא

 תנשב סשס יייע ןכמ רחאלו (5א תרוטקטיכרא) 197% תנשב ופא יייע הנושארל השעמל םשוי תובכשל

 .051-ה לדומ לע ועיפשה סהינשו ,7

 (05ו לדומ) תובכשה 7 לדומ .2
 ₪ לשמה 2 רבלב םזו דנה ענה לנקבה טקה בנס מ הס הפ כס סל ממ קמה טקאמטההמקטההקהס קטו

 ,תויצקנופ תורדגומ הבכש לכב .(9.1 רויצ האר) תובכש עבש תלעב ייתינסחמיימ בכרומ 051-ה לדומ

 תא ריבעהלו תרתוכ ףיסוהל ,םייוסמ דוביע עצבל ,לעמש הבכשהמ עדימ לבקל הבכשל תורשפאמה

 תמויסו תרתוכ וא) תרתוכ הפיסומ הבכש לכ ,רויצהמ הארנש יפכ .תחתמש הבכשל בחרומה עדימה

 ףסואכ עדימה תא תרדשמ (תיסיפה הבכשה) הנושארה הבכשה ףוסבלש דע (הינשה הבכשה לש הרקמב

 לע רתיה ןיב ססובמה ,דוביע עצובמ הבכש לכב :הכופה הלועפ תעצבתמ ידגנה בשחמב .תשרל תויביס



 תרושקת תורוטקטיכרא - 'ט קרפ

 הבכשל רבוע עדימהו תטמשומ תרתוכה ןכמ רחאלו ,ןושארה בשחמב הליבקמה הבכשב הפסונש תרתוכה
 תינכותל ייוטניי עדימה תעגה דע ,תונושה תובכשה ךרד הלעמל רבעמב "תופלקתמ*" תורתוכה .לעמש
 .הינשה סושייה
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 תובכשה 7 לדומ - 9.1 רויצ

 ,אמגודל .(קזסוסססו 0818 0חוו) קפט תארקנה ,יילוקוטורפ עדיִמ תדיחייי הילעמש הבכשהמ תלבקמ הבכש לכ

 תחלוש (אא) תרתוכה תפסוה רחאלו ,(דזגהפססא פס0) ד-פפש תיעיברה הבכשהמ תלבקמ תישילשה הבכשה

 הבכשהמ תלבקמ תישילשה הבכשה ,ינשה בשחמב .הינשה הבכשל (אפושסזא 90) א-פסט תרוצב התוא

 הבכשל ד-טסא תא תחלושו אא תא הטימשמ ןכמ רחאלו ,א לע דוביע תעצבמ איה ,א-פפט תא הינשה

 . םושיי לא א םושיימ חלשנש ירוקמה עדימה עיגמ ךילהתה לש ופוסב .הילעמש תיעיברה

 .לוקוטורפ ארקנ - ידגנה בשחמב תרתוכ התוא תרסהו ,תמייוסמ הבכשב תרתוכה תפסוהו דוביעה ךילהת

 גנשה דצבו ,605 הדשה תא תרגסמה תמויסב םיפיסומ (היינשה הבכשב) זום לוקוטורפב ,המגודל

 אוה ,ןכ םא ,לוקוטורפ .(תישילשה הבכשל ותוא םיריבעמ ןיא) תואיגשה תקידב רחאל ותוא םיריסמ

 םילוכי םיבשחמ ינש יכ רורב .המיאתמה הבכשב םיבשחמהמ דחא לכב אצמיהל תבייחש היצקנופ -

 םיפסונ םילוקוטורפ ליכהל לוכי בשחמ לכ :הרעה) ההו סהינשב סילוקוטורפה ייתינסחמיי םא רשקתל

 .(ךילהתב םיפתתשמ סניאש

 תרושקתה יללכ .(רתוי וא) דחא לוקוטורפ תרזעב עצבל הילעש םידיקפת סירדגומ הבכש לכלש וניאר

 :(9.2 רויצ האר) ןמקלדכ םה תובכשה ןיב



 תרבעה תעב .היתחתמש הבכשלו הילעמש הבכשל קרו ךא רשקתהל הבכש לכל רתומ - בשחמ ותואב ןש
 דצב התוא קלסלו ,(הינשה הבכשב תמויס םג וא) תרתוכ ףיסוהל רתומ הנותחתה הבכשל עדימה
 .הנוילעה הבכשל רבעמב ינשה

 .(םיאתמ לוקוטורפ יייע) הל הליבקמה הבכשל קר תרשקתמ הבכש לכ - םינוש םיבשחמ ןיב ₪

 תובכש ןיב תרושקת - 9.2 רויצ

 051 לדומב תונושה תובכשה ידיקפת .3
 2-2. ביל ביו מא בטספ5 .העמעאפ 1 -

 :םילוקוטורפ לש תואמגודו תואלממ ןהש תויצקנופה ,051 לדומב תונושה תובכשה טוריפ ןלהל

 תומר ,םיניפה ,םירבחמה תא הרידגמ ,(פחע5וס9| 18ץ6ז) "תיזיפה הבכשהיי - הנושארה הבכשה .א

 ,(50-8877) 9-4 5,%.21 ,ם11-ח5-449 ,םוה-ח5-232 :תואמגוד יויפה קשממה לש הלעפהה תרוצו חתמה

 .דועו גא לש םייזיפ םיקשממ

 ינש ןיב תורגסמ לש הניקת הרבעהל תגאוד ,(פ81 [זח% 19ץ6ז) "וקה תבכשיי - הינשה הבכשה .ב

 זּוסוס :ןוגכ) תואיגש םינקתמו םילגמ תאזה המרב םילוקוטורפ .תרושקת וקב סירבוחמה םיטנמלא

 ןומיסא -תעבט ,(ו80-8802.3) טנרתא ,(ו80-7776) \.גפ-8 :ןוגכ ,תשרל השיגה לע םיחקפמו ,(180 7809 -
 .דועו (!80-9314.2) תססו ,(!80-8802.5)

 תשרה ךותב םינותנה בותינל תיארחא ,(אסוווסזא !גץ6ז) "'תשרה תבכשיי - תישילשה הבכשה | .ג

 םייגול ורע ירפסמ ,(דספ/וק לוקוטורפב) ופ תובותכ :המגודל ,תשרה תמרב תובותכה תקפסאלו

 לוקוטורפ ,(80-8208) א.25 ₪1 ? :סה תאוה הבכשב םיצופנ םילוקוטורפ .דועו א.25 לוקוטורפב ((0א)

 .יילבוניי תשר לש ופא לוקוטורפו ,(!חזטזח6( קזס(ססס]) ןם



 תרושקת תורוטקטיכרא - 'ט קרפ

 הצקל-הצקמ הנימא תרושקת תריציל תיארחא ,(דזצחפקס 19ץַז) 'הלבותה תבכשיי - תיעיברה הבכשה | ד

 :םה תאזה הבכשב סיעודי םילוקוטורפ .(זוסוש ססחוזסו) העונת תרקבו תואיגש תרקב ,תשרב

 ."לבונ" תשר לש 5פא-ו ,(טנרטניאה ילוקוטורפ תחפשממ םהינש) דס, טס

 תעבוק ,החיש לש סויסו לוחתיאל תגאוד ,(8655ו0ח 18ץ6ז) "החישה תבכשיי - תישימחה הבכשה | .ה

 סילוקוטורפ .הלקת לש הרקמב החיש ךשמה תרשפאמו ,(ח₪וז פטקושא וא וו סטקופא) החישה יפוא תא

 .(!8₪6 לש תוימוקמ תותשרל םהינש) אג₪66 2ו065-ו אשזפוס5 :םה ,םיעודי

 לש תושורדה תורמהה תא תעצבמ ,(קז686ח91ו0ח 19ץ6ז) "'הגוצתה תבכשיי - תישישה הבכשה |

 .עדימ תנפצהו טסקט תסיחד ,םידוקו םיטמרופ

 תרבעה :ןוגכ ,םינוש םושיי יתורש תקפסמ ,(אקסווספווסח 1 3ץ6ז) "םושייה תבכשיי - תיעיבשה הבכשה

 .דועו לוהינ ,ינורטקלא ראוד ,םיצבק

 יכ וניארש רחאמ ,ייתשר תובכשיי לש תללוכ תוסחייתהב תוכומנה תובכשה תשולשל סחייתהל לבוקמ

 תיעיברה הבכשה .הז םוחתב תולעופ (/גא סגש הארנ ךשמהבו ופסא ,"ח ,א.25) תולבוקמה תותשרה

 תובכשיי םינכמ תוהובגה תובכשה שולש רתי תאו ,(ס0סחח601וסח-0זו6ח180) הצקל-הצקמ םיתורש תקפסמ

 םימייוסמ םירקמב רשפאו תומרה 7 לכ םייוסמ בשחמב םייקתהל תובייח דימת אלש ןייצל שי .ייסושייה

 .(יתינסחמיי התוא תמייק ינשה דצב םגש ןבומכ יאנתב) תיקלח ייםילוקוטורפ תינסחמי"י םע םג דובעל

 תויטרפ תורוטקטיכרא .4
 ואבא רמו לטשלת וגה טמלהירנב> בר וו רווו < ]

 וחתופש תויטרפ תורוטקטיכרא ול ומדק .םינומשה תונשב קר חתפתהל לחה (ליעל ראותש) 08ו לדומ

 לכש רורב .הזל הז ןהלש םיפוסמהו םיבשחמה רוביח רשפאל ידכ ,תונושה םיבשחמה תורבח יייע

 אל םילוקוטורפה לש םיטרפמה .הרבח התוא לש םירצומב רקיעב הכמת ,תאזכ תיטרפ הרוטקטיכרא

 םילוקוטורפה לכ הבש ,ייהחותפיי תכרעמל סיסב שמשל ולכי אל הלא תורוטקטיכרא ןכלו ,םיברב ומסרופ

 .דחא לכל רשקתהל לוכי דחא לכו םיעודיו םייולג

 פאג תרוטקטיכרא 1

 תרגסמה איהש (5ץפוסחופ 6חאסזא הזסחו!0טז6) 584 לש הנושארה הסריגה לע ופא יבח הזירכה 1976 תנשב
 השמתשה 5אג תרוטקטיכרא .םירחא םינקתה ןיבל םניב ןכו ,םמצע ןיבל ופא ינקתה ןיב רקיעב תרושקתל
 תובכשה תרדגה יכ םא ,תצקמב ותוא ריכזמ ףאו 05ו לדומל השעמל םדקש ,תובכש 7 ןב יתבכש הנבמב
 .(9.3 רויצ האר) ההו הניא



 הקקו אזוסא דחמאפאזוסא

 קחפסספאזזוסא
 קס אזמזוסא

 5סספוסא

 סמזמ :ןסש
 דאק

 מ \פווופ6וסא

 אפועסא קזח זס

 ו חז-וואא

 קצפוס\ קחצפוס

 פ\/\

 - 8א4 תרוטקטיכרא - 9.3 רויצ

 הרוטקטיכרא הרוקמב איהש עיתפמ הו ןיא ןכלו פ0-ה תעפוה ינפל םינש המכ החתופ 5% תרוטקטיכרא

 (3270) 8%4-ה יפוסמ .תרושקתה יכילהת לכ תא להנמה (₪051) חראמ-בשחמ בצינ השארבש תיכראריה

 .אספד-ה ןיבל ףוסמ לכ ןיב (םיעובק) םייטטס םיביתנ הקפיס 5א8 תשרו בושחמ-חכ אלל םיפוסמ ויה

 501.6 לוקוטורפב םיפוסמה-ירקבל רשקתמ זפפ-ה הבש ,5אג תשר לש תיסופיט המגוד וניאר 3.1 רויצב

 ןיבל שטס-ה ןיב) היינשה הבכשב לוקוטורפה .חראמה בשחמל עדימה תא ריבעמו ,(קסוווחפ-ה תטישב)

 לבכ לש רוביח היה םיפוסמה-רקב ןיבל 3270 יפוסמ ןיב וליאו ,5516 ןכ-סא היה (םיפוסמה-ירקב

 .יטרפ ינורכניס לוקוטורפב ילאיסקאוק

 םינושה םיטנמלאה ןיב הרישי תרושקת הרשפיא אלש ,תיזוכיר הרוטקטיכרא התיה 5א תרוטקטיכרא
 הצופנה הרוטקטיכראל וכפהו קושב הפי וטלקנ 8א תוכרעמ .(הפוקת התואב שקבתנ אל םגש רבד)
 תעפוה תובקעב ,80-ה תונשב סלוא .יוכו םיקנב ,םילודג םינוגרא ברקב רקיעב ,םימי םתואב רתויב
 אלל ,תשרב םיבשחמ ןיב רישי רושיקל השירדה הררועתה ,(.גא) תוימוקמה תותשרה תוחתפתהו 90-ה
 תא 1985 תנשב הגיצהו ,5א4-ה לדומ תא הרפיש ו8א ,ךכל הבוגתב .תראמה בשחמה ךרד רובעל ךרוצה
 .(9.4 רויצ האר) גססא תרוטקטיכרא

 ₪-רייררדדדדדדדרדרדדררררדדרדרדררררדדררררדדדדדדדדזדדדדדדדדדדדדרדדדדדדדדדדדדדדדירדדדדדדדדררדודדדדדדדדרדהדדדדרדדדדדדדררדדרררדדדרררדדררדדרדדרדדרר 7%
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 אקק\|סזוסא

 ל90() 6.2)
6 

 : גקקא

 אז[
 אשכח

 סמ !ואא סמזמ (ואא

 (כ9| הקקצ

 גפסא תרוטקטיכרא - 9.4 רויצ

 ןיב הרישי תרושקת תרשפאמ ,הטטמחס6ס קססז-(0-060ז \6זסזאוחַפ אלמה המשב וא ,אקפא תרוטקטיכרא

 לדומב הדובע תרשפאמ הפפא-ה תרוטקטיכרא .(ספפז-(0-סססז תינכט הפשב ארקנה תורש) תשרב םיבשחמ

 ו8₪ו-ש םייונישהמ קלח איהו (דספ/וק ילוקוטורפ תעפוה םע הפוקת התואב חתפתהל לחהש) וה ז

 .יישדח 5אג'' םיארקנה 5%4-ל הסינכה

 רשקתהל תשרב םינושה םיבשחמל תרשפאמו ,תשרב (חסטוחַפ) בותינ יתורש תעצבמ אק5א-ה תבכש

 ,501.6 לעמ לועפל לגוסמו ,הינשה הבכשב םילוקוטורפל ייףוקשיי השעמל אוה גקפא-ה .הזל הז תורישי

 .(ךשמהב ריכנ הלא םילוקוטורפמ קלח) גזא םגו ופפא ,םח ,א.25 ,"ססו ,(דח) ןומיסא-תעבט ,טנרתא

 םג עודיה (4098ח080 קזסטז8הו-ן0-קזסטז8הו 00 חזחטח63ו0ח5) 46 לוקוטורפ אצמנ גקפא-ה תבכש לעמ

 תוצרומה תוינכותל רשפאל ודיקפתו ,051-ה לש 5655וסח-ה לוקוטורפל ליבקמ אוה .106.2 ינכטה ומשב

 "8655ו0ח* גשומה 5א4 לש היגולונימרטב .תורישי ןהיניב רשקתהל (5א4 תביבסב) םינוש םיבשחמ לע

 5₪4-ב .הזל הז עדימ םיריבעמ םימושייה ותועצמאבש ,((06.2 ןוגכ) תויגול תודיחי יתש ןיב רשק ושורפ

 ,תספדמ - 101 :ןוגכ) ףוסמב 1ע ןיבל ,חראמה בשחמב 10-ה ןיב קר םייקתהל ולכי 5655וס0ח8 ירוקמה

 סהיניב םיקהל םילוכי 06.2 לוקוטורפ ןקתומ םהבש םיבשחמ ינש ,סלוא .(יוכו 3270 ףוסמ - 2

 יייע עצובמ 5658וסח-ה רובע תשרה ךותב עדימה בותינ .(חראמה בשחמה תוברעתה אלל) תורישי 5685ו0ח

 ,םימושייה ןיב עדימ רבעומ וכרדש ,ש ינש ןיב רוניצכ 5985ו0ח-ה תא תוארל ןכל רשפא .אפפא לוקוטורפ

 .הסקא לוקוטורפ יייע רצונ רוניצהו

 קשממ הספ6-ה תבכש לעמ םייק ,םינוש םיבשחמ לע ייהפוקשיי הרוצב ץורל םינוש םימושייל רשפאל ידכ

 יסשממ ךשמהב ריכנ ונא .(6סתוחוסה קזסַףזפחוהווהַח !ח161806 ?סז 60 וטחוס81וסח) 6-6 ארקנה סושיי

 קשממ לע תבתכנה תינכות .(גקקווסהווסח קזסטזפחו !ח!6₪906) | יללכ ןפואב םיארקנה ,םיפסונ םושיי



 קשממ לע בתכנש סושיי לכ ןכל .תאזה גקו-ה תנכות תנקתומ ובש בשחמ לכ לע ץורל לכות ,םייוסמ אפו

 .091-0-ב ךמותה בשחמ לכ לע יוניש לכ אלל ץורל לכוי 0

 (וםתו אסווצסזאוחַפ 8וטפקזוחז ארקנה) הלש ללוכה ינוטקטיכראה לדומבו 5א4-ה תבחרהב הכישמה !פא
 תומרב .אפקא בותינה לוקוטורפל ףסונב ,אפדוספ-ו 05ו ,דספ/ופ בותינה ילוקוטורפב הכימת םג תללכנ
 .םירחאו פא ,זספו ,(דח) ןומיסא-תעבט ,טנרתא םילוקוטורפב לדומה ךמות (2-ו 1 תובכש) תוכומנה

 פאה תרוטקטיכרא 2

 תחפשמו ,(םומוזו אסווסזא הזסחאפסוטזפ) פאה תרוטקטיכרא לע 1977 תנשב הזירכה (םש0) לטיגיד יבח
 תירוקמה הרוטקטיכראה .פפסח תארקנ (הנכות+ הרמוח) הרוטקטיכראה תא םיביכרמה םירצומה
 טנרתאה תורכה סלוא ,(םיליבקמ םיקשממב) םירצק םיקחרמב וּל וז תורבוחמה תוכרעמל הננכות
 .פ6ס יבשחמ ןיב תפדעומה רוביחה תטישל ותוא הכפה 1980 תנשב

 םישודיח המכ ויה ובו (8ח856 !/) 4 בלש זרכוה 1982 תנשב .םיבלש המכב םינשה ךשמב חתפתה פא4-ה

 תזרכה ללכ אוה ףסונבו (8א4-ל רושיגב ןכו פופ בותינה לוקוטורפב שומישה :המגודל) 3 בלש תמועל

 ללכו 1987-ב םסרופ (0ח856 /) פאג לש 5 בלש .פאה תרוטקטיכראב 08ו ילוקוטורפ בוליש לע תונווכ

 לע םש6 יבח הזירכה 1991 תנשב .פאה לש 4 בלשל הרוחא תומיאת ןכו 05| לדומל האלמ תומיאת

 ךומתל תלוכיה תא ןכו דספ/ופ ילוקוטורפב םג הכימת הללכו ,הטשפחגַסס אפאוסזא8 הארקנש היגטרטסא

 םישמתשמ :המגודל .(051-ו דספ/ופ ףסונבו םייתרוסמה פש0 ילוקוטורפ) תינמז-וב םילוקוטורפ המכב

 05 ימושיי ןיב וא ,05ו לש בותינ ילוקוטורפב שומיש ךות דספ/ופ ימושיי ינש ןיב עדימ ריבעהל םילוכי

 .דספ/ופ בותינ ילוקוטורפ לע םיצרה

 ילוקוטורפ תוללוכ תונותחתה תובכשה יתש .(קח856 /) 5 בלשב פא תרוטקטיכרא תא ראתמ 9.5 רויצ

 ןיבל פאג ילוקוטורפ ןיב תובלשמ 4-ו 3 תובכש .(יוכו טנרתא ,א.25, סססאוק :ןוגכ) ייסייתרוסמיי פא

 ילוקוטורפל םימאותה) פא ילוקוטורפ ןיב הדרפה תמייק הלעמו תישימחה הבכשהמו 05 ילוקוטורפ

 .05| ילוקוטורפ ןיבל (םימדוק םיבלשמ פא

 .םדוק ונשגפ רבכש א.25-\ סססאץ ,ופו.6 םילוקוטורפה תא םיאצומ ונא היינשהו הנושארה הבכשב

 .ץפסו תשר לע ןכו (הידסיממ תחא התיה לטיגיד יבחש) טנרתא תשר לע הדובע רשפאמ פאג-ה ףסונב

 .ךשמהב ריכנ הלא תותשר יתש

 1 ב וכ
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 51 1 זגסת

 8 55510 0051 ע1656ת8ז10ת
0 

 6 0051 5655ןסמ

 5 בלש ,םאג תרוטקטיכרא - 9.5 רויצ

 סיאצמנ תיעיברה הבכשב .(א.255 לשמל) פא לשו 05ו לש בותינ ילוקוטורפ םיאצמנ תישילשה הבכשב

 .(א6שסזא 5011065 םזס(ססס|) אפ ארקנש סאגה לש הרובעתה לוקוטורפ ןכו 051 לש הרובעת ילוקוטורפ

 .שמתשהל הרובעת לוקוטורפ הויאב תוהובגה תובכשה י"יע טלחומ רשקה תמקה ןמוב

 םיצר 09ו ימושיי .פאא לש הינשהו 051 לש תחאה :םילוקוטורפ ייתוינסחמיי יתש שי תישימחה הבכשהמ

 יתורש םג תללוכה ,םאה 5655ו0ח 00חזס| תבכש לע םיצר סאו ימושיי וליאו ,051 ילוקוטורפ תשולש לע

 תועיגמה תובותכו ,תובותכל םימגרותמ תוהובגה תובכשהמ םיעיגמה םישמתשמ תומש :תבותכ/םש יופימ

 הטילחמ פאג 5955וסח 00ח₪ז01-ה תבכש .(םאג לש 4 בלשל תומיאתב) תומשל תומגרותמ תוכומנ תובכשמ

 .(051 וא פאה) שמתשהל םיכומנ םילוקוטורפ וליאב םג

 אאפ תרוטקטיכרא 3

 סקוריז יבח יייע החתופש (אסזסא א6חצסזא 5ץ51905) 085 איה רוכזיאל היוארה תפסונ תיטרפ הרוטקטיכרא

 החתופש תשר) טנרתא תשר לע 80 יבשחמ רבחל הננכותש הרוטקטיכרא יהוז .1981 תנשב המסרופו

 תוימוקמה תותשרה ינרצימ המכ .(0661-ו0-068ז) בשחמל-בשחמ תטישב תדבוע איה ןכלו (סקוריז תודבעמב

 סושייה תבכשב םילוקוטורפ וחתיפו םהלש תשרה תנכותב שומישל אאפ לש תואסריגב ורחב (1גא)

 םיליבקמה א69ז8 תכרעמב 56%/ןקא םילוקוטורפב שמתשמה) לבונ :ןוגכ ,אאפ לע םידבועש (7 הבכש)

 .אאפ תרוטקטיכרא תא ראתמ 9.6 רויצ .ע8-ו 300% ,(אאפ לש 5פפ/ופת םילוקוטורפל



 אסו/סאא

 סזמ ואא

 קחץפו0

01 

 אאפ תרוטקטיכרא - 9.6 רויצ

 :םה אאפ-ה תחפשמב םיירקיעה םילוקוטורפה

 בשחמ תבותכ :תובותכ לש תודש השולש ללוכה ,(םוְחזח וא) 0סחח6ס1ו0ח1655 גוסמ לוקנטורפ - !פק ₪
 בשחמב (500%8ו) אובמה תבותכו ,דעיה בשחמ ךייש הילאש (אפושסזא) תשרה תבותכ ,(8ס51) דעיה
 .דעיה

 יייע ,םידדצה ינש ןיב הנימא עדימ תפלחה תיטבמה 6סהה800ו0ח - 0זו6חו60 גוסמ לוקוטורפ - 50 ןש

 .תואיגש תרקבו המירז תרקב ,תועדוהה רורפיס

 .דסס/וק-ו אסוא|| יייע םג ייצמואייש ססרופמ בותינ לוקוטורפ - (תסטווהַפ !ח!סזחוווסה קזסוססס|) חוק ₪

 תותיפב האטבתהש ,תוימוקמה תותשרה תוחתפתהל תיתועמשמ המורת ןכ-םא התיה ייסקוריוי תרבחל
 .אאפ תרוטקטיכראב ןכו ,תירלופופה טנרתא תשר

 תוחותפ תורוטקטיכרא .5

 ידכ 70-ה תונשב תוירחסמ תורבח יייע ורצונש ,תויטרפ תורוטקטיכרא רפסמ וניאר םדוקה ףיעסב
 םישמתשמה תא ובייח הלא תורוטקטיכרא .(פא4-ו 5א4 :ןוגכ) ןהלש םירצומה ןיב תוירושיק רשפאל
 רוביח הרשפיא אל תיטרפה הרוטקטיכראהש סושמ ,הרבח התואמ םירצומ שוכרלו ךישמהל (ללכ-ךרדב)
 .תורחא תורבח לש םירצומ

 0-----דהררדרדדרדרררדדדדדרדדדדדדדרדדדררדררדרררדרדדדדדדררדדדדדדדדדדדרררדרדררדרררדררדררדדדדדדרדדדדדרדררררדדדדדררדררדררדדדדדדדרדרררדררדהרדדדדרדדדההכ8
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 יסופיט בא" היהש ,05] לדומ תא םסריפ 0 ןוגרא רשאכ ,80-ה תונשב תונתשהל לחה הז בצמ

 :םיאנת המכ םייקל הכירצ איה ייהחותפיי היהת הרוטקטיכראש ידכ .החותפ הרוטקטיכראל

 .םתוא שוכרל לוכי דחא לכו ,םייולגו םימסרופמ תויהל םיכירצ םיקשממהו םילוקוטורפה לכ ₪

 .(ול הווש וא) איילניב הניקת ףוג יייע ךמתיהל הכירצ הרוטקטיכראה ₪

 לכ םע רבדל בשחמ לכל תרשפאמ איה ךכו םינוש םיגוסמ םיבשחמ לע לועפל הלוכי הרוטקטיכראה ןש

 .בשחמ

 .ןקתה לומ סינושה םירצומה תא קדובש ןונגנמ תויהל בייח ₪

 םיבשחמה תורבחו ,החותפ הרוטקטיכרא תויהל הליחתכלמ ןנכות הז קרפ תישארב ונראתש 05) לדומ

 טלקהל הכ דע וחילצה אל 08ו ילוקוטורפ סלוא .וב הכימת לע וזירכה (דועו אפ ,סשס ,ו8₪ו) תולודגה

 הרוטקטיכראל ייוטקפ-הדיי וכפהש ,דספופ ילוקוטורפ הגרדהב םישפות םמוקמ תאו תיתועמשמ הרוצב קושב

 םיצופנה םיבשחמה בור לע לועפל םויכ םילוכיו טנרטניא תותשרב םימשוימ דספ/ופ ילוקוטורפ .החותפ

 .קושב

 דסקוק תרוטקטיכרא 06
 ו לרר הלל הנה מומו הקה ה -ו קהת ה קדוד - ווג הני |]

 יאקירמאה הנגהה דרשמ לש יוסינכ 60-ה תונש יהלשב השעמל לחה ,ייטנרטניאיי תשרכ םויכ עודיש המ

 תואטיסרבינוא 4-ב םיבשחמ ורבוח 1969 תנשב .םינוש םירתא ןיב ןימא ןפואב עדימ בותינב ,(םסס)

 הלדג תשרה .(1004חס0ַ6 36568ז0ח קזס]6015 40סחסְע רקחמה תונכוס םש לע) החפהאםז תשר הרצונ ךכו

 רקחמ תווצ סקוה 1973-ב .תונוש תורבח לש םירצומ רבחל ישוק שי יכ ררבתה היננכתמלו הדמתהב

 יעצמאב שומיש ךות ,תשרה יבשחמ לכ ןיב רבחל ןתינ היהי התרזעבש הטיש חתפל התיה ותרטמש

 .דספוופ וארקנ וחתופש םילוקוטורפהו הבורב המלשוה הדובעה 1978-ב .םינוש םיבצקבו סינוש תרוסמת

 תשר תחלצה ,זאמו ,תשרב םיימשרה בותינה ילוקוטורפ ויהי דספ/ופ ילוקוטורפש טלחוה 1983 תנשב

 .דספ/ופ תחלצה סג התיה טנרטניאה



 :זסס/וק תרוטקטיכרא תא ראתמ 97 רויצ

 קדק [פואטז|5אודפ| סאוסד| כאפ [8אאוק

 ןאא

 הקקו \אזוסא

 קחפפפאזמזוסא

90590 

 זאפ

 אסו/סזא

 סמ (ואא

 \צ\צ

 חצו

 ו

 דספ/וס תרוטקטיכרא - 9.7 רויצ

 :דבלב 4-ו 3 תומרב םילוקוטורפ דספ/ופ ויה סרוקמב

 תרבעהב לפטמה ,ססחחפ0(ו0חו658 גוטמ תישילשה הבכשב בותינ לוקוטורפ - (וחופזחס( קזסזסס0]) !> ןש
 .םּהְופְחזאזו תטישב תשרב תונמ

 תיטבמה ,6ס0הה901וסח-0זו6ח166 גוסמ ,תיעיברה הבכשב לוקוטורפ - (דזפתפתוופפוסה 60ה1ז0| קזסוססס]) 76 ₪

 .הצקל הצקמ םינותנ לש הנימא הרבעה

 דספ תבכש סלוא .בותינ עצבל ידכ תשרב תמוצ לכב אצמיהל תבייח ופ (לוקוטורפ) תבכשש בל םיש
 .םירזוח םירודישו תואיגש תקידב ,רורפס ,םירושיא ,המירז-תרקבל םיגאודה ,הצקה יבשחמב קר תאצמנ

 .(דועו פאק דסדפו אפד :המגודל) רתוי תוהובג תומרב םילוקוטורפ דספ/ופ-ל ופסונ רתוי רחואמ בלשב
 :םילוקוטורפ ןווגמ לע לועפל דספ/ופ-ה לוכי תוכומנה תומרה יתשב

 .סינוש םיגוסמ (גא) תוימוקמ תותשר ₪

 .[ח וא (א.25) תונמ - גותימ תותשר ₪

 רשפא תאו הטישב .פפפ וא 81ו5 :הינשה הבכשב םילוקוטורפה תרזעב (ןיילנ) רישי ירוט רוביח ₪
 .םדומ תרועב טנרטניא תשרל תיבהמ רשקתהל

 ,(טנ-הרטניא) תינוגרא-םינפ טנרטניא תשר לש ןויערה תרדחהו ,טנרטניא תשר לש הלודגה הצופתה בקע
 החותפה הרוטקטיכראה "וטקפ-הדיי איה סויכ .בושחמה םלועב תיזכרמל דספ/ופ תרוטקטיכרא הכפה
 דספווק ילוקוטורפ .(חילצת סא קפסו) קושב טלקיהל החילצה אל 05! תרוטקטיכראו רחאמ ,תיטננימודה
 .בר ןמז דוע ראשית םתובישחש ךכ (ופ לש שדחה רודה - !פחַפ :ןוגכ) םירופיש דימתמ ןפואב םירבוע

 = בש שבב 8
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 תרושקת תורוטקטיכרא - 'ט קרפ

 1 קרפ םוביע ?
 9 0 5 א - ]

 םייונבה םילוקוטורפ לש תמכסומ תכרעמ ותועמשמש ,"הרוטקטיכראייה גשומ תא ונרכה הז קרפב

 הבכש לכב ,תונושה םילוקוטורפה תובכש ךרד ייתיכנאיי הרוצב רבוע שמתשמה ןמ עיגמה עדימ .תובכשב

 הלועפ תעצבתמ ינשה דצב .תשרל רדושמ (תופסותה לכ םע) עדימהש דע ,תרתוכ תפסונו דוביע עצבתמ

 יילוקוטורפיי .ינשה שמתשמל עיגמ עדימהש דע ,"תפלקתמיי תרתוכהו דוביע עצבתמ הבכש לכב - הכופה

 .תמייוסמ תיקפוא הבכש לש םידדצה ינשב םיעצבתמה םידוביעהו תויוליעפה ףסוא אוה

 תמייוסמ הרבח ירצומל קרו ךא וסחייתה ,רמולכ ,תויטרפ ויה קושב ועיפוהש תונושארה תורוטקטיכראה

 רשקתהל תלוכי רסוח :רורב היה תויטרפ תורוטקטיכרא לש ןורסחה .(פטס לש סאו וא ופאו לש ףאה :ןוגכ)

 .דבלב הרבח התואמ םירצומ שוכרל םישמתשמה ץוליאו ,תרחא תרצותמ םיבשחמל

 תויהל רומא היהו ,1983 תנשב הנושארל םסרופש ,051 לדומ תא חתפל 0 ןוגרא טילחה הז עקר לע

 אל תאז תורמל ךא ,םיבשחמה ינרצי יייע הכמתנ 05| תרוטקטיכרא .תוחותפ תותשר לש ייסופיט באיי

 .קושב הטלקנ

 סויכ איהו ,הלודג הצופתל התכז (טנרטניאה תרוטקטיכרא וא) דספ/ופ תרוטקטיכרא תאו תמועל

 .קושב תיטננימודה החותפה הרוטקטיכראה
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 םיייאה םיבטהמה תוחתפתה 1
 יב

 ורכמ דגחְץ-ו 6סחוחוסטסז6 ,4טפ|6 ומכ סינרצי .70-ה תונש ףוסב רבכ םימייק ויה םיישיא םיבשחמ

 :"רבדל םיעגושמייה תיליהקמ ואב םהב םישמתשמה סלוא ,תלטובמ אל החלצהב םיישיא םיבשחמ

 החוורש החנהה .ביבחתכ הזה קוסיעל וסחייתהש ,הקינורטקלאל השיג ילעב םיטנדוטסו םיסדנהמ

 בושחל תולוכי ןניא ןהשיי םושמ ,ךכב קלח ותקי אל תולודגה םיבשחמה תורבחש ,התיה הפוקת התואב

 הללס ךכבו ,ופאו 566-ה בשחמ לע הזירכה 1981 טסוגואב .העיתפה מבי ,תויפיצל דוגינב סלוא .ייןטק

 .תרושקתבו בושחימב הלחש הלודגה הכפהמל ךרדה תא

 - דחוימב רקי אלו ןימא ,בוט רצומ םע ,םיישיאה םיבשחמה תיישעתל קנעה תרבח לש התופרטצה

 ,םידרשמל םירדוח ולחה םיישיא םיבשחמ .םהלש תוירלופופה תאו סתצופת תא הבר הדימב הלידגה

 רבעבש םינווגמ םימושייו תובר תונכות .תוישיא הדובע תונחתכ םיפוסמה לש םמוקמ תא םיספותו

 ,םימושיי יללוחמ ,םילילמת ידבעמ :אמגודל .פ0-ה רובע ומאתוהו וחתופ ,רתוי םילודג םיבשחמ לע וצרוה

 .דועו תויפרג תונכות ,םיינורטקלא תונוילג

 תא השעמל הביתכה מבי תרבחו ,ישיא בושחימל תפדעומה המרופטלפכ הרכוה 80-ה תרוטקטיכרא

 ולחהו ,יילגה לע ולעיי (קוחרה חרזמה ןמ דחוימב) תובר תורבח .הלא םיבשחמ לש יתיישעתה ןקתה

 האטבתה מבי לש התבוגת .המצע מבי לש וז לע התלע ףא םתצופתש ,םימאות סיסיטרכו םיבשחמ רצייל

 ןרושיקו תוימוקמ 50 תותשר חותיפ ,רתוי םימכחותמו םיקזח םיישיא םיבשחמ תוחפשמ חותיפב

 .םילודגה םיבשחמל

 וללכו ,לטניא לש 8088 ידבעמ ביבס ונבנ ,1981 תנשב וגצוה (ופא ₪0) מבי לש םינושארה םיבשחמה

 הבחרה יסיטרכ ןיקתהל ןתינ םכותלש ,(םאספחפוסח 51019) םיצירח 5-ו 64א8 לדוגב יסיסב ₪4 ןורכו

 .םינוש

 יסיטרכ 8-) 260א8 לש יסיסב חגאו ןורכז הללכו , 1983 תנשב הורכוה ,(5א19ח866) 00/0 האבה הסריגה

 ףא אז תסריגבו ,םיעקתנ םיסיטרכ יייע 640א8 דע ןורכזה תא ביחרהל ןתינ תואסריגה יתשב .הבחרה

 ךשמב יכ דע ,ינשדח הכ היהש ופאו 0/גד זרכוה 1984 טסוגואב .10₪8 לש חישק קסידל היצפוא הנתינ

 תורשפא םע (80286) תויביס-16 דבעמ ללכ אוה .ותוא תוקחל רחא ןרצי ףא חילצה אל הנשל בורק

 .ם0/אז יבשחמל הרוחא תומיאת - לכמ בושחו 2088 לש חישק קסיד ,8!/16 לש תובותכ הדשל השיג

 ןרוקמב וננכות ןהו (טפוסורקימ תרבח יייע וחתופש) 5-05 ויה אז-הו אד-ה לש הלעפהה תוכרעמ

 .דיחי ליעפמ רובע

 ,(386 וא 286 ידבעמ לע תטסובמה) 85/2 השדח םיישיא םיבשחמ תחפשמ לע מבי הזירכה 1987 תנשב

 .(₪וטוווזפפוח) הנכותב תומישמ יוביר תרשפאמה ,05/2 השדח הלעפה תכרעמו תרפושמ תיפרג תלוכי תלעב



 06-ה תכיפהמ - 'י קרפ

 תומכחותמ תוינכות ץירהל ישיאה בשחמל תרשפאמ ,(ק0/אז יבשחמ לע לועפל םג תלגוסמה) 05/2-ה תכרעמ

 .(ינימ יבשחמ לע קר ןכל םדוק וצרוהש)

 איה הלעפהה תכרעמ .יתיבה קושל הדעונש ,65/1 ,תפסונ השדח החפשמ לע מבי הזירכה 1990 ינויב

 .15-ושסחא5 השדח םימושיי תכרעמ הל הפסונו 5

 תרדס תא הנושארל הגיצה 1992 תנש ףוסבו (486,386) רתוי םיריהמ םידבעמ חותיפב הכישמה לטניא

 ךשמהב .צייהמ 200 לש תויוריהמל ףא ועיגהו ,צייהמ 60 לש תוריהמב הליחת ולעפ םה .םויטנפה ידבעמ

 הנוש תיגולונכט הסיפת גציימ אוה .לפאו הלורוטומ ,מבי יייע ףתושמב חתופש ,םסשפזפ0 בשחמ עיפוה

 דבעמ .הדובעה תונחתב רקיעב ןכל םדוק הצופנ התיה רשא ,₪ו86 תייגולונכט לע תססובמה ,ןיטולחל

 הרוטקטיכראל ןנכות אוה .8ו86 תייגולונכט לע אוה ףא ססובמ (6 וא 686 סג יורקה) לטניא לש ורפ-סויטנפ

 ומכ) תויביס 32 לש הלעפה תכרעמב קר יוטיב ידיל האב הברה ותמצוע ןכלו ,דבלב תויביס 32 לש

 ול שי ,הלעמו צייהמ 200-מ תוריהמב עצומ ורפ-םוינפה דבעמ .תויביס 32 לש םימושייו (צ/וחטסושפ אד

 תודוקפ 2 תמועל) דחא ןועש רוזחמב תודוקפ 3 ץירהל לגוסמ אוהו ,רתוי לודג (08009) ןומטמ ןורכז

 .(ליגרה םויטנפה לש רוזחמב

 ,םירוטסיזנרט ןוילימכ דוע ול ופסונש םויטנפ דבעמ והא .אואוא םויטנפ אוה לטניא יייע עצומה ףסונ שדח דבעמ

 חתופ הז דבעמש ןייצל יואר) .הידמיטלומב לופיטל תודוקפ 57 לש שדח טס םשייל לגוסמ אוה ךכ יייעו

 סויטנפיי ארקייש) ורפ-םויטנפל םג טרדנטסכ וסנכיי אאא תודוקפ .(הפיחב לטניא לש חותיפה זכרמב

 .לטניא לש שדח דבעמ לכל ןכו (י2

 ויוניכב וא) 07 ארקייש ,אבה דבעמה היהי הזכו ,חו86 תייגולונכט חותיפב ךישמהל תנווכתמ לטניא

 .1999 תנשב קושל תאצל דיתעו ,אאפ יבח סע ףתושמב חתופמ אוה .(46

 = בשחמה יצורע .2

 והמו ,ליבקמב תורבעומ תויביס המכ :בשחמה ךותב עדימה תמירז ןפואל סחייתמ (805) ץורע גשומה

 .(10.1 רויצ האר) בשחמל םירבחתמ םינוש הבחרה יסיטרכ ובש סוקמה אוה צורעה .הרבעהה בצק
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 1584 הבחרה יסיטרכ ם-

 עקתנ הז דצ .בהז םיפוצמ םיעגמ לש הרוש וילעו ,ורעה לא רוביחל דעוימה דצ שי הבחרה סיטרכ לכל

 םירשפאמו ץורעל תורישי םירבחתמ סיטרכה לעש םיעגמהו ,בשחמה לש הבחרהה יצירחמ דחא ךותל

 .ליבקמב תויביס המכ לש עדימ תרבעה

 .(וחטטפח 519ח0870 תזסחו!60וז9) 83 םטפ ארקנו תויביס 8 לעב היה אד-ו 60 יבשחמל חתופש ןושארה ףורעה

 יגוס תיברמב לעופ אוה סויה דעו ,תויביס 16-ל ץורעה בחרוה (1984 תנשב) גז-ה בשחמ זרכוהשכ

 42.67 לש יטרואית םומיסקמ ריבעהל לגוסמ אוה ךא ,צייהמ 8 איה ולש ןועשה תוריהמ .םיבשחמה

 תודידמו ,טאל רתוי הברה דבוע 154-הש ררבתה תואיצמב .(הינשב סיתב ןוילימ 5.33 וא) דבלב שיילסמ

 רפסמ ,1.4 8/8606 וא) ךרעל שיילסמ 11 איה ולש הרבעהה תלוכי יכ הנקסמל ואיבה ועצובש תונוש

 .(תויביס אלו םיתב גציימ 8-ו רחאמ ,8-ל שיילסמ 11 תקולחמ לבקתמה

 32-ב לעפש ,(!ווסזס 6ח8חח6ו הזסחוו60ז6) ₪64 ארקנש ץורע לש שדח גוס לע הזירכה מבי 1987 תנשב

 אלל תרושקתה \ורעב סינותנ תרבעה תרשפאמה ,805 34510זוחַף תטישב דבוע ₪68 \ורע .תויביס

 .בשחמה יעוציב ורפוש ךכבו ,ותוא סימעהל ילבמו יזכרמה דבעמה לש הרישיה ותוברעתה

 הנגה מבי יבח סלוא .(386/486 גוסמ) ןמז ותואב תוינוניבו תונטק תותשר לש םיתרשל םיאתה ₪04-ה

 ינרצי ורבע ךכמ האצותכ .ינקת ץורעל ותוחתפתה תא וענמש ,תונוישרו םיטנטפ רפסמב ₪64 ורע לע

 .₪ו54 ףורעל םיבשחמה

 ךא ,184 ףורעב ךומתלו ךישמהל ידכ ,םינרצי תצובק יייע 1989 תנשב גצוה (םא1ו6ח666 !58) ₪154 ורע

 עוקתל רשפא ,רמולכ ,ו84 ףורעל הטמ יפלכ םאות אוהו ,תויביס 32 ליכמ ץורעה .ותוא רפשל תאז םע

 תרבעה תלוכי ךא ,ו8 לש בצקה םג אוהש ,צייהמ 8 אוה ₪888 לש הדובעה בצק .םו84 \ורעב 188 סיטרכ

 םג ,וס4 ץורע ומכ .(ייסיתביי ןייצמ 8 ,הינשב םיתב ןוילימ) 32 8/6566 איה ולש תיטרואיתה םינותנה

 ₪----ררדרהרדהררדדדדיררדדררדדררדדדדרררדררדדררדדרדררדזודרדדדררררדדררדרדדזדרדררדרדדדררדדדדדזדדדדדדרדדדדדדדדדדדירדדדררדהרדדדרדהדדדדדרדדדדרדדורדררדהההרס .םטפ (!35וסזוחַפ תטישב דבוע 5154-ה



 70-ה תכיפהמ - 'י קרפ

 אוה סויטנפ יבשחמ םע סויכ קפוסמו םיישיאה םסיבשחמה תיישעתב וטקפ-הד ןקתכ טלקנש צורעה

 סינותנ תרבעהב ךמות ,1991 תנשב לטניא יייע צרכוהש ץורע והז .(קפזוקחסז8| 0סחוקסהסהז |ח!6זססהה601) 01

 ךמת ופא ₪0 לש ירוקמה ורעה :האוושה ךרוצל .צייהמ 66 וא 33 לש ןועש יבצקבו ,תויביס 64 וא 32 לש

 ראתמ 10.2 רויצ .צ"המ 8 לש בצקב תויביס 16-ב דבע ופא הז לש ורעהו ,צייהמ 4.77 בצקב תויביס 8-ב

 .00] ורע הנבמ תא

 תויביס 64

 תויביש 6

1 

 ו

1 

1 

 ו

1 

 ו

1 

 ו

 ו

1 

 ו

 ו

1 

 ו

 ו

 ו

 ו

1 

 ו

 ו

1 

1 

1 

1 

 ו

 ו

 ו
- 

 ₪01 ץורע הנבמ - 10.2 רויצ

7-7 

 0[ יסיטרכ 154 יסיטרכ

 ורע לש 32 ₪18/860 תמועל ,(הינשל םיתב ןוילימ) 132 818/86 דע הרבעה בצק קפסל לוכי ₪01-ה ץורע
 שומישב אצמנ ץורעה .264 ₪8/560 ידכ דע יטרואיתה הרבעהה בצק הלעי תויביס 64 םע הדובעב .םו54
 ₪01 רקבל ףסונב .(צייהמ 66 א תויביס 64) םויטנפ יבשחמב ןכו (צייהמ 33 א תויביס 32) 486 יבשחמב
 .(םימדומ ןוגכ) םינוש םיסיטרכ רובע (5188 וא 158) ףסונ רקב םג ללכ ךרדב םייק

 המודח ורע והז .פס 0816-ל רתוי רחואמ בסוה ומשש פ0ווסוג ארקנש ץורע חתפתה םיאשינ םיבשחמב
 .(שיילסמ 11 וא) 1.4 8/8660 לש תישעמ הקופתו צייהמ 8 לש ןועש בצק ,תויביס 16 :!83 ץורעל ויתונוכתב
 .צייהמ 33 לש ןועש בצקו תויביס 32 לעב ס3זט 808 ארקנה רתוי םדקתמ ץורעל ןקת םסרופ 1995 תנשב
 ינרצי רפסמ .גזש-ו ריהמ טנרתא :גוסמ תוריהמ תותשרל דחוימב םיאתי ץורעה ההובגה ותוריהמ ללגב
 ןכו (םירחאו חפ, אפס ,הבישוט ,מבי :ןוגכ) 08זש 805 ורע ילעב םיבשחמ ואיצוה רבכ םיאשינ םיבשחמ
 .00 0976 ףורעל הרוחא-םאות היהי 0910 865 ץורע יכ ןייצל יואר .הזכ קשממב םיסיטרכ גישהל ןתינ



 םינושה םיצורעה יגוס תאוושה .3
 כורם ש-א ביו רק לי ]

 םיפסונ םיצורע רפסמ תללוכ איה ןכו ,ליעל ורכזוהש םינושה םיצורעה תונוכת תא תמכטמ האבה הלבטה

 .קושב םילבוקמה

 צורעה תוריהמ

 (צ"המ)

 יטרואית הדובע בצק

 + ו0/5)

 ישעמ הדובע בצק

(18/5* 

 (דיתעב) ינרצי בור לע לבוקמ

 םיאשינ סיבשחמה

 הינשל םיתב ןוילימ = ום/פ*

 שוטעקמ יבשחמב לבוקמ אט-פטפ ץורעו ,5סזס תונחת תוארקנה פטח לש הדובע תונחתב םייק 5-805 \ורע

 ץורעל ושתונוכתב המודה ,פסווסוג ארקנה דחוימ ץורע םייק (19קוספפ) סיאשינ םיבשחמב .יילפאיי יבח לש

 םיסיטרכו תשר יסיטרכ ,םימדומ :דחוימב) הז ץורעל םימאותה םידחוימ םיסיטרכ םימייקש ןבומכו ו

 .(םיייטוחלא

 םישדחה םיבשחמה בורב ןקתומו ,דואמ ץופנ אוה עודמ ןבומ ןכלו ,פ0 ץורע לש ונורתי רורב הלבטהמ

 תורוטקטיכראהש תורמל ,וב שמתשהל הנווכ לע וזירכה פטח-ו אסס8 תורבחה סג .םויכ םיקפוסמה

 .תויטרפ ויה ןהלש תויתרוסמה

 היצרוגיפנוק התועמשמש ,פוטפ-4חְט-קּגְע תסיפתב םיבר ₪01 יסיטרכ סיעצומ הנורחאל יכ ןייצל שי

 אלל ,תיטמוטוא עצובמ לכהו בשחמל עקתנ סיטרכה .(ואוחטסואפ 95) הלעפהה תכרעמ לומ תיטמוטוא

 הבלתשה הנורחאל קרו 5טח-) שוטניקמ יבשחמב בר ןמז הּזמ תלעופ תאז הסיפת .ליעפמה תוברעתה

 .פס-ה תרוטקטיכראב

 םיבשחמל דעויש 696808 ארקייש רתוי ריהמ ץורעב בורקב ףלחתהל רומא ,תיסחי יטיאה שסווסוג ורע

 .(801 <ורעל המודב) צייהמ 33 לש תוריהמב לעפיו תויביס 32 לש בחורב היהי 08ז0806-ה .םיאשינ



 ק6-ה תכיפהמ - 'י קרפ

 רך (-] -

 ק0-המ תרושקתה תויורשפא .4
 ו ]

 רפסמ .תינוציחה תרושקתה תריצי ךרוצל ,פ0-ל םינוש הבחרה יסיטרכ םירבחמ דציכ וניאר 10.1 רויצב

 :םייסופיט םיסיטרכ רפסמ רוקסנ ןלהלו (םירחא םינרציו מבי יייע) םינשה ךשמב וחתופ תרושקת יסיטרכ

 רוביחל שמשמו ,518-85-232 ןקתל םאתהב תירוט תרושקת רשפאמ - ינורכניסא תרושקת סיטרכ .א

 םדומל רוביחב הז סיטרכב שומיש םיגדמ 2.1 רויצ .יוכו םיפוסמ תרש ,בברמ ,ינוציח םדומל 80-ה

 .ינוציח

 םילבכ ,קפסה ,םוקמ ךסוח ימינפה םדומה .2.2 רויצב ראותמ הז םושיי - סקפ/םדומ סיטרכ

 .סירבחמו

 .(080₪918א סיטרכ :המגוד) םיסקפ יתרשל רקיעב שמשמ - ידועיי סקפ סיטרכ

 ,ףוסמ תומדל ם0-ל רשפאמ המיאתמ הנכות םע דחיב - ופ₪ 3270 ףוסמל (היצלומא) יומיד סיטרכ

 שמתשמל רשפאמ רבדה .ילאיסקאוק לבכ תועצמאב 3174 גוסמ םיפוסמ רקבל תורישי רבחתהלו

 סיטרכ .ףוסמל יומיד ךות מבי בשחמל סנכהל ךרוצה תעשבו ,בשחמב תויאמצע תודובע עצבל 80-ה

 .פ08 תרבח לש וחג סיטרכ אוה קושב רתויב ץופנה רצומה ךא ,מבי יייע םנמא קפוסמ הּוכ

 םינוש םיגוס םימייקו רחאמ .תימוקמ תשרב ףתתשהל 80-ל רשפאמ - ((גא) תימוקמ תשר סיטרכ

 .תשרה גוסל טיטרכה גוס תא םיאתהל ץוחנ ,(יוכו ןומיסא תעבט ,טנרתא) תוימוקמ תותשר לש

 םסינוש םיעוציב ילעב םיסיטרכ לש קושב לודג עצה םייק ,גא תותשר לש הברה תוירלופופה ללגב

 .360₪ יבח לש וז איה דחוימב תירלופופ םיסיטרכ תחפשמ .םינוש םיצורעו תותשר יגוסב הכימתל

 ,(שיילסמ 100) ריהמ טנרתא :ןוגכ ,תוריהמה תשרה תויגולונכט תוחתפתה םע - םיריהמ תשר יסיטרכ

 .םימיאתמ םיריהמ תשר יסיטרכ םג םיעצומ ,(שיילסמ 155) גזא-ו ,(ש"לסמ 100) "פפו

 .א.25 סזש-ל ותכיפהו ,תונמ-גותימ תשרל 86-ה רוביח רשפאמ - א.25 סיטרכ

 תשרב תוירשפאה תויצפואה לכ לוצינ ךות ,ופפא תשרב ינקת ףוסמל 80-ה תא ךפוה - ופסא טיטרכ

 .(גויחב ואידיו-תדיעוו ןופלט תוחיש ללוכ) וז

 יבח תרצותמ םה םסהבש םיצופנה) לוק יסיטרכ לש לודג עצה קושב םייק - הידמיטלומ יסיטרכ

 .וידר וא היזיולט טלקמל 86-ה תא םיכפוהה ,היזיולטו וידר יסיטרכ ןכו ,(6
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 ,םינומשה תונש תישארב ועיפוהש ש0/אז יבשחממ לחה ,םיישיאה םיבשחמה תוחתפתה לע ונדמל הז קרפב
 םיצורע תרועב תעצבתמ הלא םיבשחממ הצוחה תרושקתה .סויטנפו 6 ,386 ,(286) גז יבשחמ ךשמהבו
 .דועו ופסא ,א.25 ,תשר יסיטרכ ,םימדומ :םינוש םיגוסמ הבחרה יסיטרכ סיעקתנ םכותלש ,(80505)

 םיבשחמב .(תויביס 32/64) 801-ו (תויביס 32) ₪08-ו םו54 ,(תויביס / 16) 18 :םה םיצופנה בשחמה יצורע
 .08ז0 808 גוסמ \ורעב ףלחוי בורקב ךא ,(56 63ז0) 0010018 אוה םויכ ינקתה ץורעה סםיאשינ

 \ורעה אוה ,(שיילסמ 240-800 וא ,30-100 \!8/599) סינותנ תרבעהל ההובגה תלוכיה לעב ,ק0ו ץורע
 םויכ קפוסמ םג אוה .םיהובג םיעוציב םישרודה םיסיטרכ וא ,םיריהמ תשר יסיטרכל רתויב םיאתמה
 .םויטנפה יבשחמ םע ינקת ףורעכ





 ! ו ו 7 1 / 00

 אא וא לומ גא - המדקה .1
 ו וששה בני משו קטכ נייר ]

 .ריהמ בצקב התלע ותצופתו דרשמ לכב ירקיע ילכל ךפה ישיאה בשחמה ,םדוקה קרפב וניארש יפכ

 תא רפשל השירדה יעבט ןפואב התלעוה ,דדובה שמתשמה לש יטרדנטסה בושחימה ילכל ךפהש רחאל

 יפקיה דויצ ףותישב אטבתמ רופישה .תימוקמ תרושקת תשרל סרוביח יייע ןוגראב בושחימה יבאשמ

 תקתעה ךרוצל תשרב רחא בשחמ לכל 80 לכ לש הריהמ השיג ,(יוכו םיקסיד ,רזייל תוספדמ :ןוגכ) רקי

 ראוד :ןוגכ ,םיפתושמ םימושיי תצרהו (טנרטניא ,סקפ ,םדומ) ינוציח תרושקת יעצמאל השיג ,םיצבק

 .תוחפל םיבשחמ ינש וב שיש רתא לכב הליעי הרוצב תשרה יתורש תא לצנל ןתינ השעמל .ינורטקלא

 תותשר אצמל רשפאו ,הדמתהב הלוע תותשרל םירבוחמה םיישיאה םיבשחמה תומכש עיתפמ הז ןיא ןכל

 סג אלא ,תולודג תורבחב קר אל (1.008ו 168 א6וושסז65 - 48 תילגנאב וא מי'תר) תוימוקמ תרושקת

 .(דועו חוטיב ינכוס ,תואפרמ ,ןיד-יכרוע) םינטק םידרשמב

 ,ןופלט :םינוש םיגוסמ (ואוט6 תז68 ושסז65 - \/4א) תויבחרמ תרושקת תותשר ונרכה םימדוקה םיקרפב

 תולעבב ,(תלבגומ יתלב השעמלו) הבחר תיפרגואיג הסירפב תונייפואמ הלא תותשר .ופסא-ו ;ח ,5

 רתויב טלובה ןייפאמה סלוא .תיסחי םיכומנ םיבצקבו (ייקּזביי תמגודכ) ירוביצ חוקיפ וא ,תירוביצ

 קרפ אמגודל האר) (60) 6סחחפ0!וסח-0זוסחופ6 תטישב יתרוסמ ןפואב ולעפ ןהש אוה אגא תותשר לש

 ,םינותנה תרבעה בלש לחה סרטב דוע םידדצה ינש ןיב (לולסמ) רשק רצונ וז הטישב .(2 הקסיפ 'ה

 בלש :םיבלש השולשמ ןכל בכרומ הזכ גוסמ תותשרב תרושקתה ךילהת .תרושקתה סויסב קתנתמ אוהו

 תבוטל וצקוהש םיבאשמה לכ םיררחושמ ובש ,קותינה בלשו עדימה תרבעה בלש ,(גויח) רשקה תמקה

 .הזה לולסמה

 .(01) 60סחח601ו0ח/655 0זוסחו0 תטיש ,ןיטולחל הנוש הטישב תולעופ (מייתר) תוימוקמ תרושקת תותשר

 י'םיזוראיי ןכו ,ןעמנהו חלושה תובותכ תא תוללוכה ,תורגסמב םיחלשנ תשרב בשחמ לכמ םינותנה

 תרגסמ לכ אלא ,םידדצה ןיב תורשקתהל דחוימ לולסמ הצקמ הניא תשרה .םייליע םילוקוטורפ תורגסמב

 .הליכמ איהש תובותכל םאתהב תבתונמ



 (148) תוימוקמ תרושקת תותשרל אובמ - א''י קרפ

 תיסיסב [אא תשר - 11.1 רויצ

 א בשחמ םא .ולש תשרה סיטרכ לע הבורצה ,תבותכ שי תשרל רבוחמה (הדובע תנחת וא) בשחמ לכל

 תבותכיי לש תודש שי תרגסמ לכ לש תרתוכב .תורגסמל םתוא קלחמ אוה ,2 בשחמל םינותנ חולשל הצור

 תורחאה תונחתה לכל תצפומ א הנחתמ תרדושמה תרגסמה .(2 לא) ייןעמנה תבותכיי-ו (א תאמ) ייחלושה

 םאו ,הלש תימצעה תבותכה םע (ונלש הרקמב ?) יילא"י תבותכה תא הוושמ הנחת לכ .תשרל תורבוחמה

 תא ההוי 2 בשחמ לש תשרה סיטרכ םלוא .תרגסמה ןמ םלעתת תטלוקה הנחתה - תונוש תובותכה

 תדבוע תיסיסב !/א תשרש דיגהל ןכל רשפא .בשחמב דוביעל התוא ריבעיו תרגסמה תא טולקי ,ותבותכ

 תטלקנ לבא ,תונחתה לכל ליבקמב תצפומ תשרל תסנכנה תרגסמ לכו ,(8ז0860851) ללוכ רודיש לש הרוצב

 השיגה תא חיטבמ (60955 0סחוזס|) "השיג תטישיי ארקנה דחוימ ןונגנמ .תחא הנחת יייע קר השעמל

 תא תלטבמה ,גותימ לש היגולונכט םג תמייק םויה לש תותשרב :הרעה) .בשחמ לכ לש תשרל תרדוסמה

 .(ז"" קרפב הארנש יפכ ,תורגסמ גתמל תשרה תא תכפוהו ללוכ רודישב שומישה

 :םה תוימוקמ תותשר לש םיפסונ םינייפאמ

 רוביחל תוטיש םג ריכנ ךשמהב :הרעה) .סופמק וא םיניינב תצובק ,ןיינב - תלבגומ תיפרגואג הסירפ ₪
 .(תוימוקמ תותשר ןיב קחורמ

 שיילסמ 2 תמועל ,/גא-ב םילבוקמ םיבצק סויה םה שיילסמ 100 דע 10) םיהובג םיבצקב תרושקת ₪
 .(ואגא תותשרב הובג בצקל בשחנש

 .ןוגראה תוירחאב אצמנ הלוהינו תיטרפ תולעבב תאצמנ תשרה ₪

 יבצק .בושקתה ימושייו תוטיש לכ לע המושיר תא העיבטהו הריהמ הרוצב החתפתה 1 א-ה תייגולונכט

 100-ב םג םויה לעופ ,שיילסמ 10 לש בצקב וכרד תא לחהש ,טנרתאה :המגודל) ולע תותשרה לש הדובעה



 - היגולונכטה תישאר לש תויגולופוטה .(שיילסמ 1000-ב ולעפיש םירצומ לע תוזרכה שי רבכו שיילסמ

 ,(5ש1ו0ח66 ₪603) גותימ לש תויגולופוטל ןמוקמ תא וניפ - (5ח8ז90 %190/8) ףתושמה ץורעה תויגולופוט

 ,םינש רושע ינפל ךא ולעפש תותשרהמ הבר הדימב תונוש סויה לש תותשרה .ונתשה הליבכה יעצמא סגו

 .ונתשה אל םייסיסבה םילוקוטורפה יכ םא

 תוימוקמ תותשר תוחתפתה .
 2/0 ו ונגה השוק ה ו

 ותואצותו ,רקחמ טקייורפכ 70-ה תונש תישארב אפחסא יייע רוקמב חתופש ,טנרתאה היה ןושארה מייתרה

 ומסרופ םינושארה םיטרפמהו ,לטיגידו לטניא תורבחה םג ופרטצה ךשמהב .1976-ב הנושארל ומסרופ

 ךפה טנרתאה .802.3 ארקנה ןקתכ הרשואו ופטפ-ה יייע הצמוא תנקותמ הסריג .1980 תנשב ןדי-לע

 .תרחא תשר לכ לע הלוע םויכ ולש תונקתהה תומכו ,רתויב ירלופופה מ"תרל

 הליבכה תכרעמ לע (1984 תנשב) מבי הזירכה הליחת .תצקמב תיטיא התיה מייתרה קושל מבי תסינכ
 (8זס8608ח0) טרס-תבחר תשר הרוקמב התיהש ₪6 אפושוסזא תא הגיצה ןכמ רחאל .(680ווחַח 5ץ5ו6ח0)

 תשר לע הוירכה 1985 תנשב .שיילסמ 2 לש בצקב (םילבכב היּויבלט ומכ) ילאיסקאוק לבכ לע הלעפש
 .(802.5) וטשפ יייע ןקתכ הרשוא ףאש (דסאסה הוחַפ) "ןומיסא תעבט"

[ 

 תיגולונכט ןוויכל הנפומ תונורחאה םינשב תוימוקמה תותשרה סוחתב מבי לש חותיפה יצמאמ רקיע
 ינקתה חותיפו (הליחתב שיילסמ 6 תמועל) שיילסמ 16-ל בצקה תאלעה ללוכ הזו ,(ןומיסא תעבט) סייאט
 .5אג תותשרלו תורחא תותשרל סינוש רושיג

 ךא ,טנרתאל ותלועפ ןורקעב המודה ,5זג חו גא סשב מייתר אוה ףא חתיפ ,אז8ד ,רחא תרושקת קנע
 לש ךומנה ריחמה אוה 5זגחו-גא-ה לש ירקיעה ונורתי .םירוזש תוגוז לע שיילסמ 1 לש בצקב לעופ
 10) טנרתאה תמועל ךומנה ,שיילסמ 1 לש בצקה אוה ונורסח םלוא ,(ןופלט יטוח) תשרדנה תיתשתה
 .188565 802.3 :ארקנו ופפפ יייע ןקתכ אוה ףא רכוה פדהו גא-ה .(שיילסמ 16 וא 4) סייאטהו (שיילסמ
 לע גזאד הוירכה ךשמהב .רטמ 500 לש עטקמ ךרואו 8856806 דודיק ,שיילסמ 1 :איה םשה תועמשמ
 .שיילסמ 10 לש בצקב תלעופה ,5דההו גא 10 תשר

 הלעפש הנושארה מייתרה התיה השעמלו ,םדגפסואז תרבח יייע החתופש תימוקמ תשר איה הּהסאפז-ה
 ,(דווא ססמא) קד סקאוק לע שיילסמ 2.5 לש בצקב תלעופה תשר יהוז .1977 תנשב דוע תירחסמ הרוצב
 תותשרל דוגינב) ופסש לש ןקת לכ לע תססובמ הניא תשרהש תורמל .םייטפוא םיביס וא םירוזש תוגוז
 הסריג .ךומנה הריחמ לשב רקיעב הפוריאבו בייהראב הלודג תוירלופופל התכז איה ,(ליעל ונייוצש
 .שילסמ 20 לש בצקב תלעופו ,הנורחאל תגצומ ,החסאפז 8:05 ,רתוי הריהמו תמדקתמ

 (תיסחי) יטיא בצקב תדבוע תשרה .שוטניקמ יבשחמ תשרל הדעונ אפקוט יבח לש \.06אודא תשר
 300 לש ללוכ ךרואב םיככוסמ םירוזש תוגוז לע ,(ןלהל האר) 805 לש היגולופוטב שיילסק 230.4 לש
 הכורכ הניא תשרח תיינב ןכלו ,תשרל קשמימב סידיוצמ רבכ םהשכ םירכמנ שוטניקמ יבשחמ .רטמ

 ה ו כרוב וו



 (14א) תוימוקמ תרושקת תותשרל אובמ - א''י קרפ

 ןניא ןה םגש תורמל ,0641דגו א תותשר לש הברה תוירלופופה תא ריבסמ הז .תועקשה לכב טעמכ

 .וששם יייע תוינקתכ תורכומ

 תוירלופופל תוכוזה ,תוינקת אל ,ךומנה םוחתב תוימוקמ תותשר קושב תומייק ליעל ונייוצש תותשרל ףסונב

 לש בצקב הלעפש 1 גאזאפדוס תשר תא המגודכ ןייצנ .ןלועפתו ןתנקתה תולקו ךומנה ןריחמ לשב הבר

 הסריג האצי הנורחאל .םישמתשמ 2-20 לש לדוגב תותשרל דחוימב המיאתהו ,םירוזש תוגוז לע שיילסמ 2

 .םישמתשמ לש רתוי לודג רפסמל המיאתמהו ,(טנרתא) שיילסמ 10 לש בצקב תלעופה 1 \אזפדוס לש

 :(ךשמהב ורבסוי השיגה תוטישו םינקתה) האבה הלבטב תאו הקסיפב רומאה תא םכסנ
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 ו תותשר הנבמ 3
 ליה בעמ ירקות מעל ככל בההפנהקמ פטקמססהא סמ קמה ספה מ הטס100000008

 .םינוש םיגוסמ יפקה דויצו םיבשחמ וילא םירבוחמש "ןנעיי איה (/גא) מייתר ,11.1 רויצב וניארש יפכ

 תבותכה יפ לע דעיה בשחמל תבתונמ תשרל תסנכנה תרגסמ לכ :תורגסמ גתמכ השעמל דקפתמ "ןנעייה

 "תשר סיטרכי ארקנה ,דחוימ סיטרכ וב ןיקתהל שי תשרל בשחמ רבחל ידכ .הכותבש

 רפסמה תא ללוכ ןכו ,תשרל השיגה תטיש לש הקיגולה תא רבכ ללוכה ,(אסוושסזא !ח(61806 10\=0910)

 התואב רבדל םיבייח ייןנעייהו תשרה סיטרכ .יונישל ןתינ וניאו ןהציה יייע ברצנש יפכ סיטרכה לש ירודיסה

 .תשרל השיגה לוקוטורפ וא ,תשרל השיגה תטיש איהש ,הפש

 תשרה לש הלעפהה תכרעמ יייע תעבקנה ,תשרה לש הדובעה תרוצ תא רידגהל שי ליעל רומאל ףסונב

 :תויורשפא יתש שי ןאכ .(אסזשסזא 00ז81וחַח 5/516חו=א05)



 םיתוריש לבקלו תונפל לוכי בשחמ לכו ,םיווש םיבשחמה לכ הבש ,(ק66ז-ו0-ש66ז) תינויוויש תשר ₪

 .תקוסז|א ,!.ח1951ו0 ,((;חטסואפ-95 :תואמגוד .תשרב רחא בשחמ לכמ

 תרש :ןוגכ) תשר-יתוריש םינתונה םידחוימ םיבשחמ םסירדגומ הבש ,(סוופחעפסזטפז) תרש/חוקל תשר ₪

 םינופה ,תוחוקלכ םירדגומ רתיה לכ .(יוכו סקפ תרש ,ינורטקלא ראוד תרש ,תוספדה תרש ,םיצבק

 .ואוחטסאפ אז ,(מבי) 1/גא 56זטפז ,(לבונ) א6ו\ופז6 :תואמגוד .ךרוצה תעב םינושה םיתרשל

 :םיאבה םיביכרמהמ הייונב 1/גא תשר ,םוכיסל

 תשרה "נעיי .א
 תמייוסמ היגולופוטב תורבוחמה תוזכר 8
 תוזכרה ןיב םילבכה יגוס רמולכ ,תרושקתה ךוות 8

 השיגה לוקוטורפ תא עבוקה ,בשחמ לכב (אוס) תשר סיטרכ .ב

 .הדובעה תרוצ תא תעבוקה ,(א05) תשרה לש הלעפהה תכרעמ .ג

 .םינושה 1גא-ה יביכרמ לע רובידה תא ביחרנ הז קרפ ךשמהב

 תותשר תייגולופוט .4
 הוק כ וורו יב קה וכרט שרלוט לצו א האלה לוד לווזוה זה הכי לחמי ' 1 דלה" ה

 .וז סע וז תשרב תונתחתה תורבוחמ הבש תיזיפה הרוצה תא הרידגמ היגולופוטה

 :ןהו תויסיסב תויגולופוט 3 תומייק
 (808) קיפא ₪

 (חוחַפ) תעבט ₪

 .(וטפ,50גז) בכוכ ₪

 ילאיסקאוק לבכ יייע שומימל תנתינ איהו רתויב הקיתוה איה (11.2 רויצ האר) קיפאה תייגולופוט

 הלוכי איה ןכלו תשרל תורישי תרבחתמ הנחת לכ .יטפוא ביס םע התוא םשייל השק ךא ,רוזש גוז וא

 .תורודשתה לכל ןיזאהלו תונחתה לכל רדשל

 ּה ל



 (1%) תוימוקמ תרושקת תותשרל אובמ - אי קרפ

 דסאוואמזכזל

 (85) קיפאה תייגולופוט - 11.2 רויצ

 .םייוסמ עגרב תרגסמ החלצהב רדשל הלוכי קיפאה לע תחא הנחת קרש חיטבמ תשרל השיגה לוקוטורפ
 ןיתמהל ךירצ בשחמ לכש םושמ ,קיפאל תונחת לש בר רפסמ םירבחמ רשאכ םידרוי תשרה יעוציב ןכל
 .תיטיא רתוי תישענ תשרהו ,השיג תוכז תלבקל ןמז רתוי

 םניאו ול סיניזאמ קר םיבשחמהו לבכה ךרואל טשפתמ עדימה רמולכ ,תיביספ איה קיפאה תייגולופוט
 - ערקנ לבכה םא סלוא .תשרה דוקפת לע העפשה לכ ךכל ןיא ,תלפונ הנחת סא ,ןכל .רוזחיש םיעצבמ
 סידה תורצוויה עונמל ידכ (דפזחווחגוסו) "םייסיי ןיקתהל שי תשרה תווצק ינשב .דובעל קיספת תשרה
 .תשרב (םירזוח סילג)

 ךרואל הלבגמ תמייקו ,רתוי ךורא לבכהש לככ תשלחנ תואה תמצוע ,תוחינ שי ילאיטקאוקה לבכלו רחאמ
 ,(ה606919) רזחשמב שומיש יייע תשרה חווט תא לידגהל רשפא ,שרדנ א .(פ9ָחח6חַ) עטקמה לש יללכה
 .רוחשמה תלועפ תא ראתמ 11.3 רויצ .(רתוי וא דחא) עטקמ דוע ףיסוהל רשפאמו תואה תא ריבגמה



 (₪9008918ז) רזחשמ - 11.3 רויצ

 רזחשמכ תשמשמ הנחת לכ .תונחתה לכ ךרד רבוע עדימה הבש ,הרוגס האלול תרצונ תעבט תייגולופוטב

 .תרושקתה תקספנ - תחתפנו הקוזינ תעבטה וא ,תלפונ תמייוסמ הנחת סא ןכלו (ח6063ו6ז) יביטקא

 .הרמוחה ילגעמו השיגה ילוקוטורפ לש םוכחת יייע הרתפנ וז היעב

 (חּוחַפ) תעבט תייגולופוט - 11.4 רויצ

 ,"ןומיסא"ה .(דסאפח 7859וחַח) "ןומיסאה תרבעהיי תארקנ תעבט ךרואל םינותנ תרבעהל תוטישה תחא

 .רדשל םינותנ ול שיש בשחמל עיגמ אוהש דע ,בשחמל בשחממ רבוע ,הרצקו תדחוימ תרגסמ אוהש
 תרבוע תרגסמה .תעבטה ךרואל תרגסמה תא חלושו סינותנו תובותכ ןומיסאל ףרצמ רדשמה בשחמה

 .תטלקנ איה םשו דעיה בשחמל העיגמ תרגסמהש דע ,ןעמנה אוה םא קדוב דחא-לכ ,םיבשחמה לכ ןיב

 .תורגסמ גותימ :אוהש תיסיסב \.גא תשר לש דיקפתה תא תרחא הרוצב המיגדמ ליעל הראותש הלועפה



 (1א) תוימוקמ תרושקת תותשרל אובמ - אי קרפ

 היגולופוטה יהוז .תונחתה לכ תורבוחמ וילאש (זוטפ ארקנה) יזכרמ טנמלא םייק (תזכר וא) בכוכ תיגולופוטב

 החונ השיג תמייקש אוה ןורתיה .היזכרמל םירבוחמ ןופלטה יוק לכ הבש ,הינופלטה סלועמ ונל תרכומה

 ביכרל ךפהנ בכוכהש אוה ןורסחה .אוטפ-ה תועצמאב תשר תרקבלו תולקת רותיאל ,םייונמ קותינו רוביחל

 .םינוש םיעצמאב ותוא תובגל שיש יטירק

 (₪ּאטפ) בכוכ תייגולופוט - 11.5 רויצ

 .חסססגוסז השועש יפכ קוידב ,תואה תא שדחמ רדשמו רזחשמה ,יביטקא רצומ ללכ-ךרדב איה תזכרה

 .(תוטווזטסחז ₪606916ז) "תואובמ-בר רזחשמיי םג תזכרל םיארוק םימעפל ןכל

 רתא לכב וטפ לע תססובמה ,השדח תברועמ היגולופוט החתפתה ולא תויסיסב תויגולופוט שולשמ

 תוגוזב אטפ-ל תורבוחמ תונחתה .תעבט תותשרב םגו (טנרתא ןוגכ) 888 תותשרב םג ךומתל לגוסמה

 .(11.6 רויצ האר) םיביסב ןמצע ןיבל ןניב תורבוחמ תוזכרהו םירוזש



 תוזכר תייגולופוט - 11.6 רויצ

 ,תיגול תעבט רוציל וטפ-ה ירוביחב םייוניש יייע תרשפאמ איה ןכש ,דואמ השימג איה תאז היגולופוט
 .תשרה סושייל ורחבייש הנכותהו דויצה תריחבל רושק וניא תיתשתה ןונכת ךכ יייע .868 תשר וא יגול ץע
 יייע .םיגוס ןווגמב םיעקתנ םיסיטרכ תולעבו ,םינוש םילדגב תוירלודומ תוזכר קושב םויה תומייק
 יייע םהיניב רשגל ןתינ ןכו ,םינוש םיקשממו תותשר יגוסב רתא לכב ךומתל ןתינ םיסיטרכ תפלחה
 .םימיאתמ רושיג ילודומ תנקתה

 תא לידגהלו ,וז יבג לע וז ןניקתהל רשפאש (5ו800%99ו6 ₪טספ) תורשרושמ תוזכר םג תומייק ךכל ףסונב

 םיעוציבב הדירי ןיאש ךכ ,ריהמ קיפא יייע ןהיניב תורבוחמ תוזכרה .ךרוצה יפל יתגרדה ןפואב תשרה

 .וזל וז תודיחי המכ םירבחמשכ

 . תרושקתה ךוות .5
 23 לתת עטסמה .הבי יספר עפ

 .םייטפוא םיביס וא םירוזש תוגוז ,ילאיסקאוק לבכ תויהל לוכי מייתרב םישמתשמ ובש יּויפה ךוותה

 ילאיסקאוקה לבכה הנבמ .םילבכב היוטוולטח תותשרמ ונל רכומ (סקאוק רוציקב וא) ילאיסקאוקה לבכה

 תרוצב היונב ךוכיס תבכש ,דודיב תבכש ,זכרמב ךילומ תשוחנ טוחמ בכרומ אוה .11.7 רויצב ראותמ

 ,יזכרמה דיגה יייע םירבעומ םיילמשחה תותואה .ינוציח יוסיכ ףוסבלו (סונימולא וא תשוחנמ) ברעו-יתש

 םישער ינפמ ךילומה לע הניגמו ,הקראהל םג תשמשמה ,ךוכיסה תבכש יייע רגסנ ילמשחה לגעמהו

 טרס-בחור לעבו (םירוזש םיטוחמ רתוי) תוערפה ינפמ ןיסחכ בשחנ ילאיטקאוק לבכ ןכל .תוערפהו

 .הובג רתוי

 ה | ו
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 :םילדג ינשב רקיעב ץופנ לבכה

 .(א6-58 םג ארקנ) רוחש עבצב ללכ ךרדב עיפומ ,(מיימ 5-כ לש יבועב) דחוה ₪

 .(א6-11 וא 86-8 םג ארקנ) בוהצ עבצב םיתיעל עיפומ ,רתוי הבע לבכ ,דחו6א ₪

 אלל) רטמ 185 לש קחרמל דע תומוק ךותב וא םיניינב ךותב םירוביחל שמשמו רתוי שימג קדה לבכה

 .(הרבגה אלל) רטמ 500 לש חווטל דע ותוא סורפל ןתינו םיניינב ןיב רוביחל שמשמ הבעה לבכה .(הרבגה

 לבכה .הנקתהל השקו רקי אוה ילאיסקאוקה לבכה ,ןורקיעב .8ט5 לש היגולופוטל םימיאתמ םילבכה ינש

 רובעל הרורב הייטנ שי םויכ .דואמ ץופנ היה רבעב ןכלו ,טנרתא רובע רדגוהש ירוקמה לבכה היה הבעה

 הרדגה ללכב ןיא ,המגודל ,מבי לש הליבכה תכרעמב .(סירוזש תוגוזו םיביס) םירחאה םיכוותה יגוס ינשל

 .ילאיסקאוק לבכ לש

 ךוכיס תבכש

 תשוחנ ךילומ

 תינוציח הנגה תבכש
 ירטקלאיד דדובמ

 ילאיסקאוק לבכ - 117 רויצ

 .(11.8 רויצ האר) דזפחפספושפז ארקנה דחוימ טנמלאב םישמתשמ הבע ילאיסקאוק לבכל בשחמ רבחל ידכ

 תואה .יזכרמה ךילומה םע ילמשח עגמ תרצויו ילאיסקאוקה לבכה תא תרקודה טחמ ליכמ רביסנרטה

 לבכיי ארקנה דחוימ לבכ רבחתמ וילאש ,(רכז) 8-15 גוסמ רבחמ תועצמאב רביסנרטהמ הצוחה רדושמ

 ₪06-המ לבקתמ רביסנרטה תלועפל שורדה חתמה .בשחמב תשרה סיטרכל ינשה והצקב רבחתמה ,"גו

 .(הוזמסחחוסהז חו !חו671806) 401 לבכ ךרד



 4111 קשממ
 (כ8-15)

 רביסנרטב שומיש - 11.8 רויצ

 ילאיסקאוק רבחמ .תשרה סיטרכ לע תעצבתמ ולש היצקנופהו ,רביסנרטב ךרוצ ןיא קד ילאיסקאוק לבכב

 סיטרכ ןכל .(11.9 רויצ האר) תשרה סיטרכל הסינכו קדה ילאיסקאוקה לבכהמ תולצפתה רשפאמ ד גוסמ

 .(8א0 רבחמ םג ארקנה) ילאיסקאוק רבחמ סע קפוסמ דחוח גוסמ תילאיסקאוק תשרב דבועה תשר

9 

/ 
 ילאיסקאוק לבכ

 א6 רבחמ

 קד ילאיסקאוק לבכ - 11.9 רויצ

 ה ו ול



 (14א) תוימוקמ תרושקת תותשרל אובמ - א"י קרפ

 םיככוסמ תויהל םילוכי תוגוזה .םיתבב םינופלטה ירוביחמ ונל םירכומ (דווופוסס ק9וזפ -דפ) םירוזש תוגוז

 הדבועהו םתושימג ,םתנקתה תולק ,לוזה םריחמב ץוענ לודגה םנורתי .(טזפ) םיככוסמ יתלב וא (5זפ)

 הדימב טשפלו מייתרל ןהו הינופלטל ןה תוגוז ליכמה דחא לבכב שמתשהל ןתינ .ןקתימ לכב םיאצמנ םהש י

 .םהלש הדובעה יקחרמ תא ליבגמה ,תיסחי ,ךומנה טרסה בחור אוה סנורסח .הנקתהה תא תרכינ

 060[5010 1015160 קבוז = 567 :הרעה

 טח5הו060!6 דעו9060 וז = דק

 .(םס5) דאד-ו (ו05) מבי דוחייבו ,םילודגה םינרציה לש הליבכה תוכרעמב סויכ םירדגומ םירוזש תוגוז

 ךילומ
 | דודיב | ינוציח יוסיכ

| | \ 

 דיק לבכ ב 8
 (ךוכיס אלל) של

 ךוכיס תבכש

 512 לבכ <
 (ךוכיס םע) ) |

 סירוזש תוגוז - 11.10 רויצ

 םוגודו 568 ארקנה ,ןקתה .זוג-ו =וג םינוגראה יייע ףתושמב ססרופ טזפ ילבכל דחוימ ןקת

 :טדפ ילבכ לש (תוירוגטק) םיגוס השימח רידגמ (180 11801 םגו)

 שומיש הירוגטק

 דבלב רוביד

 שיילסמ 4 דע םינותנ

 שיילסמ 10 דע םינותנ

 שיילסמ 16 דע םינותנ

 שיילסמ 100 דע םינותנ

8 



 ןופלטה רבחמל המודה רבחמ והז .ף1-45 ארקנ תותשר טווחל םירוזש תוגוזב םישמתשמ ובש רבחמה
 םויכ םיאצמנ טדפ ילבכ .(א1-11 לש םיניפ 4-ל דוגינב) םיניפ 8 ליכמו ,תצקמב ונממ לודג ךא 1
 .רטמ 100 דע םיקחרמל ,108856ז גוסמ טנרתא תותשרב בחרנ שומישב

 הכ סה העיצמ איהש םיברה תונורתיה ךא ,תומדוקה יתשמ הרקי היגולונכט איה - םייטפוא םיביס
 תכלוהל רוא ינרקב םישמתשמ םייטפוא סיביסב .רבגי הב שומישה יכ ךכב קפס ןיאש ,םייתועמשמ
 ןיזאהל השקש ,תיסחי חוטב ךוותל םיבשחנ םייטפוא םיביס ןכל .(םיילמשח תותואב אלו) תותואה
 תיתשת תונקתהל דחוימב םיאתמ אוהש ךכ ,ךומנ תוחינו הובג דואמ טרס-בחור שי יטפוא ביסל .ול
 ,תורבח הברה לש םייטפוא "פפו ירצומ ןמז הזמ םימייק רבכ קושב .םילודג קחרמו לוביק תושרודה
 םיקשממב 558-ו 8זאו ירצומ עיפוהל ולחה ןכו (ח60910ז5, 7780506166 :ןוגכ) םינוש םייטפוא סירזיבא

 םיבצק םג ומגדוה הדבעמ יאנתב .(שיילס הגיג 10 וא) שיילסמ 10,000 דע םיהובג םיבצקב ,םייטפוא
 .שיילס הגיג 200 לש

 השיג ילוקוטורפ .6
 5 ו ולב

 א6ושסזא) אוס ארקנ הז סיטרכ .פ0-ה דייוצמ הבש קשמימה סיטרכ גוס יייע תעבקנ תשרל השיגה תטיש

 .תשרל השיג ול רשפאמו 86-ה לש הבחרהה יצירחמ דחא ךותל עקתנ אוהו (וח16ז1806 0

 תויהל בייח ןכלו ,עגר לכב עדימ רדשלו תוסנל לוכי טנמלא לכ .תיטרקומד תושיי איה ,התוהמב תשרה

 הווש תונימז חיטבמ השיגה לוקוטורפ .םיוסמ עגרב תשרב ץורת תרודשת הזיא עבוקה הרקב ןונגנמ

 רתויב תוצופנה השיגה תוטיש יתש .תכרעמה לש ההובג תוליצנ חיטבמ ןכו ,שמתשמ לכל תשרה לש

 .(דסאשח חזחַפ) ןומיסאה תעבטו (05₪/ג/00) טנרתא ןה

 טנרתא

 .0הזזוסוז 86ח56 [\(!טוווקו6 106655 שעווה 001!ו8וסח כ6ו00ווסח :ותועמשמ - 651/00

 :(11.11 רויצ האר) ןמקלדכ אוה ךילהתה

 .(ספזזופז) אשונ-לג םייק םא (56ח56) תולגל הסנמ איה תורחא םילימב וא ,תשרל הניזאמ הנחתה .א

 רודישב הליחתמ איה ,(תשרב רודיש ןיא רמולכ) רדגומ ןמז קרפ ךשמב אשונ-לג הלגמ הניא הנחתה םא .ב
 .תשרל ןיאאהל הכישממ איה ךכ ידכ ךותו

 הנחתה םג .רדשל הקיספמו (ססווופוסח) תושגנתה הלגמ הנחתה ,ןמז ותואב הרדיש תרחא הנחת סא .ג
 .רדשל הנקספת ןהיתשש ךכ ,תושגנתה הלגת היינשה

 תא ןיטקמה ,דחוימ םתירוגלא יייע עבקנה ,רתוי רחואמ דעומב תינש רדשל הניסנת תונחתה יתש .ד

 .תפסונ תושגנתהל תורבתסהה
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 וירו רו וה רד יורו ריו וו

 תושגנתה .ג הקספה רחאל רזוח רודיש .ד

 טנרתא תטישב תשרל השיג - 11.11 רויצ

 :לש היצקנופ אוה תושגנתהל יוכיסה

 תשרב םישמתשמה רפסמ ₪
 תורודשתה ךרוא ₪
 .05₪ג/0 לש תולבגמה תחא יהוזו תשרה לש הבוגתה ינמז תא שארמ תוזחל השקש רורב ןכל

 ,הריבש תדוקנל איבת ידמ ההובג הסמעה .דבלב ןתלוכימ 30% דע הז גוסמ תותשר סימעהל לבוקמ

 .תונשנו תורזוח תויושגנתה יייע םסחת תשרהו ידמ םיכורא ויהי הבוגתה ינמז הבש

 .תורחאו 5דהחו הא ,םדחפתאשז תותשרב הגוהנ 65/8/00 תטיש

 (ט''אט) ןומיסא תעבט

 ,ןומיסא שי תמיוסמ הנחתל רשאכ .תשרב הנחתל הנחתמ תרבועה תרגסמ לש דחוימ גוס אוה י"ןומיסאיי

 םא .ןומיסא התושרב היהיש ילבמ רדשל הלוכי הניא תרחא הנחת ףא .תשרב רדשל תוכזה הל תנתינ

 הצור איה םא .האבה הנחתל ןומיסאה תא הריבעמ איה - רדשל הצור הניא ןומיסאה תלעב הנחתה

 תבבוט העדוהה .ותוא תרדשמו העדוהה תא וילא הדימצמ ,ייסופתייכ ןומיסאה תא תנמסמ איה - רדשל

 העצבתהש תנמסמ הנחתהו תקתעומ איה ,וז הנחתל תדעוימ העדוהה סא .הנחת לכ יייע תטלקנו ,תעבטב

 הכישממו (ח6ס69ו9ז תלועפ) הנחתה יייע תרוחושמ איה ,תטלוקה הנחתל תדעוימ הניא העדוהה םא .הטילק

 ישפוח ןומיסא רבעומ זאו ,אצומה תנחתל תרזוח איה םלש בוביס המילשה העדוההשכ .האלה הכרדב

 .האבה הנחתל



 הבר הדימב הכרעהל ןתינ ,רמולכ ,יטסינימרטד אוה הבוגתה ןמזש ךכב אוה ןומיסאה תטיש לש ןורתיה
 תדרוי תיסחיה התוליעי סלוא ,05ג/סס תטישמ הליעי רתוי וז הטיש הובג סמועה רשאכ .קויד לש
 הצופתהו ,טנרתא יסיטרכמ םויכ רתוי םירקי םה ןומיסאה תטישב (אוס) תשרה יסיטרכ .םיכומנ םיסמועב
 .טנרתא תותשרל האוושהב הכומנ סייאט תותשר לש

 "סופת" ןומיסא ןמסמ 8 .ב
 תובותכו םינותנ ףיסומו

 םינותנה טלוק ₪ .ג
 תרגסמה קחומ 8 .ד

 יתמתוח" סשו
 ישפוח ןומיסא ררחשמו

 סייאט תטישב תשרל השיג- 11.12 רויצ

  תשרל הלעפה תוכרעמ .7
 כ וש

 .היביכרמ לכ לע תשרה תא להנלו ,(וכו תוספדמ ,םיקסיד) תשרה יבאשמ לכ תא ףתשל אוה אס5-ה דיקפת .תשרה יבאשמ תא ₪05-ה תלהנמ ךכ ,דדובה בשחמה יבאשמ תא תלהנמ (\וח60ו5 וא 05/2, 008 :ןוגכ) בשחמה לש הלעפהה תכרעמש םשכ ,תורחא םילימב .פ0-ל סחייתמ 005-הש יפכ ,תשרל סחייתמ אס5-ה יכ יתאוושה ןפואב רמאל רשפא .(אסואסזא 0סז90חַח 5/5ו05=0)תשרה לש הלעפהה תכרעמ אוה תוימוקמ תותשרב ףסונ בושח ביכרמ

 :הדובע תורוצ יתשב תולעופ תשרל הלעפה תוכרעמ ,םדוק וניארש יפכ
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 י'תוחוקלייל םיתורש קפסמה (96ח6ז) "תרשייכ רדגומ (רתוי וא) דחא בשחמ הבש ,תרש/תוקל תשר

 ,עדימ תחטבאו יוביג ,תולודג םיצבק תויומכ ,בר םישמתשמ רפסמל תדעוימה תשר תאז .(סוו6ח9)

 .ינוציחה סלועל וא תורחא תותשרל תוירושיקו םיתוריש לש םינוש םיגוס

 םיתוריש לבקלו תונפל לוכי בשחמ לכו ,חוקל וא תרש תויהל לוכי בשחמ לכ הבש ,תינו*וויש תשר

 ,הביבס התואב םיאצמנה םישמתשמ לש ןטק רפסמל הדעונ תאזכ תשר .תשרב רחא בשחמ לכמ

 .בורקה דיתעב התוא לידגהל הנווכ ןיאו ,יסחי ןפואב הלוז איה

 רודב תלבוקמ התיהש יזכרמה בושחמה תרוטקטיכרא תא השעמל הפילחה תרש/חוקל תרוטקטיכרא

 ,(כטחוט דסזחחוח4ופ) "םישפטיי םיפוסמ היה הצקה דויצ יזכרמה בושחימב .(מבי לש 8א תמגודכ) סדוקה

 ועיגה תואצותהו ,(₪אספַ) יזכרמה בשחמב ועצוב םידוביעה לכ .דוביע תלוכי ירסח ויהש סושמ ךכ וארקנש

 ומצעב ירמה ,יייטנגלטניאיי פס אוה הצקה דויצ ,תרש/חוקל תותשרב תאז תמועל .םיפוסמל תרושקתב

 .חוקלה תשקב יפל ,תשרה תרש יייע םיקפוסמה םינוש םידוביעו םיתורשב רזענ סלוא ,םימושייה תא

 .תוחוקלהו תשרה יתרש ןיב (םופוזופטופט) רזובמ השעמל אוה תרש/חוקל תותשרב דוביעה

 הליבכה תוכרעמו תשרל השיגה לוקוטורפל דוגינב ,(תוינקת אל) תויטרפ ןה (א05) תשרל הלעפהה תוכרעמ

 ,תורבח רפסמ לש ןתמזויב םינשה ךשמב וחתפתה תשרל הלעפהה תוכרעמ .ןיטולחל םיינקת םהֶש

 .לבונו מבי ,טפוסורקימ ןהבש תוטלובהש

 :םירצומ לש תורוד השולש אס5-ה קושל המרת טפוסורקימ

 הנכותה תא קוושל אל התיה הרבחה תוינידמ .א!8 אפד הלעפהה תכרעמ לע הזירכה 1984 תנשב .א

 תוכרעמב רצומה תא הנבלשת תורחא תורבחש רמולכ) סטאז תונוישר תתל אלא ,יפוסה שמתשמל

 .(ק6 אא רוציקב וא) ופוו קס !.גא קזספזפחו תשר לע הזירכהו הזכ ןוישר הלבק מבי יבח .(ןהלש

 (06 אטד רוציקב וא) !םאו 6 א6ואצסזא גוסמ תימוקמ תשר לע הליחת הדבע ₪0 1! גא הלעפהה תכרעמ

 תשרה לע ₪0 אא תכרעמ הלעפוה ךשמהב .5ץ6%-ו !8₪ תורבחה יייע 1984 תנשב איה ףא הזרכוהש

 .ןומיסא תעבט הארקנש מבי לש תינקתהו תירלופופה

 ."3+" הארקנש הלעפהה תכרעמ תא הקווישו ,ספא ןוישר איה ףא הלביק 300% יבח

 הורכה .1.הא 8ח896ז הארקנש ,מי'תרל השדח הלעפה תכרעמ לע טפוסורקימ הזירכה 1987 תנשב

 :תופסונ תוזרכה :תשל ליבקמב האב וז

 .מבי יייע 08/2 יבשחמ תזרכה ₪

 .טפוסורקימו מבי יייע ףתושמב הלא םיבשחמל 08/2 הלעפהה תכרעמ תזורכהמש

 הל םיארוק םימעפל ןכלו ,05/2 הלעפהה תכרעמל המאתוה 1.גא 3ח3ַמ6ְז תשרה תלעפה תכרעמ

 שומיש תונוישר תתל טפוסורקימ יבח הפידעה םעפה םג ,םדוקה הרקמב ומכ .05/2 1 א !13ח9ָטז ג

 תוכרעמב םיקוושמ (םינוש םירופישו םייוניש םע) 1/א 9ח3ַף6ז לש תואסריג .םירחא םינרציל

 :תואבה הלעפהה

 (וז) | הא 56זשסז ₪

 (300₪) 3 + סקםא ₪



 ( ד אד) 5וזטזסטק ₪

 (סש0) קהוחושסזא< ₪

 (008) 10 אטדז ₪

 לש הלעפהה תכרעמ בוליש לש הסיפתה ביבס יונב טפוסורקימ לש תשרה ירצומ לש שדחה רודה

 (\צוחטסואפ 1סז \/סזאףזסטק) א: ,ושוחטספ 95-ל .תשרב תינבומ הדובע תלוכי םע 86-ה

 בשחמ .תופסות לכ אלל (060ז-ו0-םספז) תינויוויש תשרב הדובע תלוכי שי \צוחטסואפ !ד \/סזאפז81וסח-]

 ,\שש\א ,\אוחטסשפ 95 תויהל םילוכי ולש תוחוקלהו ,תשר תרשכ שמשמ \צוחטסואפ ₪ 56זצסז \יךמה

 .סירחאו ,צעוחטסואפ ד \/סזא5ז9זוסח

2, 

 :תללוכה ,אפו\ופזפ ירצומ תחפשמ סע ,אס5-ה קושב ףסונה לודגה ןקחשה איה לבונ יבח

 ₪05 לע הצר ,(םישמתשמ 25 דע) תונטק תותשרל הדעונש ,תינויוויש תשר הסריג :אטו\/גזפ 5 ₪
 .םישמתשמ 50 דע תצלמומה קסזפסח8ו %6ו\פזפ י''ע הנורחאל הפלחוה וז הסריג .ו/וחטסוופ-ל תמאותו

 לוכי תרשה .(םישמתשמ 100 דע) תוינוניבו תונטק תותשרל הדעונש תרש/חוקל תשר :א61ו/9ז6 2. ₪
 .רתוי תקוושמ הניא וז הסריג .(םימושיי וילע ץירהל ןתינ ,רמולכ) ידועי אל וא ידועיי תויהל

 .דחא ידועיי תרשו ,(250-כ) םישמתשמ תואמ תולעב תולודג תותשרל הלעפה תכרעמ :אפוו/ג6 3. ₪
 .(08160/9צ) רעש וא (חסטופו) בתנכ םג דקפתל לוכי תרשה

 יתוריש :ןוגכ םירופישו ,םיתרש רפסמ תולעב דואמ תולודג תותשרל הלעפה תכרעמ :אפו\/גז8 4.8 ₪
 .דועו תשרל השיג תחטבא ,םינושה םיבאשמל תיזכרמ ןורכז תאצקה ,םוז80(סזַצ

 ,וחוזגח( תרש םג תויהל תשרה תרשל תרשפאמה ,לבונ תחפשמב הנורחאה הזרכהה :|חוז6\3\(גז6 ₪
 .(א6180806) טנרטניאב השילג תנכות םג םיללוכ (סווחופ) תוחוקלהו

 ,רתוי םיטושפ לוהינ ילכ תללוכה ,םינטק םיקסעל תדחוימ הסריג :וחוז8סו/8ז6 סז 5₪08|| 0ט9!ח85565 |₪
 .םישמתשמ 25-ל תלבגומ ךא

 סינושארה םירצומהו ,הלעפה תוכרעמ חותיפב ךרדה תישארב טפוסורקימ סע הלועפ הפתיש מבי יבח
 תשרה תלעפה תוכרעמ .טפוסורקימ יייע וחתופש םירצומ לש תואסריג ויה (ק0 1.הא 1 5זצפז) הלש
 ,תינבומ תינויוויש תשר תלעב 05/2 לש תרפושמ הסריג תוללוכו ,08/2 לע תוססבתמ מבי לש תויחכונה
 .תשר תונוכת תללוכ איה םגש 05/2 \וג הפ תסריג ןכו

 :ןוגכ ,תופסונ הלעפה תוכרעמ תומייק קושב

 .שוטניקמ יבשחמ תשר רובע ,לפא יבח לש הלעפהה תכרעמ - קק!פ 508ז6 ₪

 תכמותו ,תולודג תותשרל הדעונש ,טאוא לע תססובמה הלעפה תכרעמ - חח 'בח לש שואפ8 ₪



 (1ג₪) תוימוקמ תרושקת תותשרל אובמ - א/'י קרפ

 .(דועו ינורטקלא ראוד ,םיצבקל השיג תרקב ,עדימ תחטבא ,םוזפסוסזע :ןוגכ) םיתורש לש לודג ןווגמב

 ןווגמב תכמות םויכ .םינטק םינוגראל הרוקמב הדעונש תינויוויש תשר - החופסא לש 1 אזה5דו6 ₪

 .םישמתשמ 500-כ דע לודגל תלגוסמו םיתורש

 .תינויוויש תשרל תפסונ המגוד תווהמ ,תשרב תורבוחמה ,עהוא תוכרעמ - עתוא ₪

 :(11.13 רויצ האר) םידבר 3-מ ינורקע ןפואב תויונב תשרה תלעפה תוכנרועמ

 ס"אט וא טנרתא תטישב דבועה (אוס) תשר סיטרכ יייע סשוימ - תשרל השיגה דבור ₪

 .(סזוטפז םג ללוכו)

 :ןוגכ) תשרה ךותב הדובע םירשפאמה ,תרושקת ילוקוטורפ ללוכה - (דזפחפקסזז) הרובעתה דבור ₪

 םשוימ הנורחאל .(טנרטניא לש דספוופ :ןוגכ) תשרל ץוחמ וא ,(מבי לש אפדפשעו ,לבונ לש 5א/ןפא

 .תשרה ךותב סג דספ/ןק

 .(0וו6ח1) תוקלה וא (56זטפז) תרשה ילוקוטורפ סיאצמנ ובש - םיתורישה דבור ₪

 תוקל תרש

 יתורש יתורש

 אז סתאצםא

 (אמ18105)

 הרובעת הרובעת

)'*8250011( )'78₪50011( 

 (ספאס15)

 תשרל השיג תשרל השיג

 (א15) (אזל)

 תרש/חוקל לש ינורקע הנבמ - 11.13 רויצ



 תרובעתה ןיב אפד8וספ ,הרובעתהו השיגה ידבר ןיב ספו/אסופ :ןוגכ) םיקשממ םיאצמנ םידברה ןיב

 .(םיתורישהו

 הרובעת ידבר רפסמ ןכו (םינוש םיגוסמ וא גוס ותואמ) תשרל השיג יסיטרכ רפסמ ןיקתהל ןתינ םיתרשב

 ילוקוטורפ תולעבו ,םינוש םיגוסמ ,תינמז-וב תוימוקמ תותשר רפסמב ךומתל לוכי תרשה .םיתורישו

 ,םיהובג םיעוציב תלעב ,הקזח המרופטלפב רוחבל שי תכרעמה ייבליי אוה תרשהו רחאמ .םינוש הרובעת

 .סיתרש תמרופטלפל הבוט המגודכ שמשל םילוכי 001540 יבשחמ .הבחרה תלוכיו תונימא ,יוביג

 תובכשה ְל לדומו וא תותשר .8
 1 ג כנו הקמ נ הל רט בייגה בפס לס

 רומא הא לדומ .הבכש לכ לש םינושה םידיקפתה תאו ,(051 לדומ) תובכשה 7 לדומ תא ונרכה יט קרפב

 ןוגרא .תוימוקמ תותשרל םג םיאתהל וילע ןכלו יללכ ןפואב תרושקת תוכרעמל סוחייה לדומ תויהל

 ראורבפב םיקה ךכ ךרוצלו ,08ו לדומל םמיאתהלו סינושה 1 \א-ה ינקת תא רידגהל ומצע לע חקל ופשפ-ה

 .(שדוחהו הנשה ןויצל) ופפש 802 הארקנש תדחוימ הצובק 0

 .תשרב תונחת ןיב תורגסמ ריבעהל ודיקפתש "ןנעיי איה תימוקמ תשרש וניאר הז קרפ לש 1 ףיעסב

 ילוקוטורפש רורב ןכל .(3 ףיעס יט קרפ האר) היינשה הבכשל ךייש ,05ו לדומ תרדגה יפל ,הז דיקפת

 תונותחתה תובכשה שולשב דקמתנו ,9.1 רויצב ןנובתנו רוזחנ .תונושארה תובכשה יתשל םיכייש [/א

 :(11.14 רויצ האר)

 3 הבכש

 (אמ1וא 08)

 2 הבכש

 (ס478 11א8)

 1 הבכש

 (וציצ 516 1) ל

 תונותחת תובכש שולש ,08ו לדומ :11.14 רויצ



 ((גא) תוימוקמ תרושקת תותשרל אובמ - א''י קרפ

 היינשה הבכשה .א-פפט תארקנה עדימ תדיחי היינשה הבכשל הריבעמ (תשרה תבכש) תישילשה הבכשה

 והשלכ ךוות לע תויביסה רודיש ךרוצל הנושארה הבכשל הריבעמו ,תמויסו תרתוכב התוא ""תפטוע"
 תשרל השיג תוטיש רפסמ תומייק יכ הז קרפ תליחתב וניאר רבכ ,םלוא .(יוכו יטפוא ביס ,סקאוק)

 .(ופא, ופ :המגודל) תישילשה הבכשב םילוקוטורפ רפסמ םימייק ,ךדיאמו ,(דועו ןומיסא-תעבט ,טנרתא)
 .11.15 רויצב ראותמכ ,תובכש-תת יתשל היינשה הבכשה תא קלחל ופפפ 802 תצובק הטילחה ןכל

 3 הבכש

 (אטצוע08%)

 || | | שש עטש |[

 ופשם 802 ינקת :11.15 רויצ

 הלוכי איה .וטשפ 802.2 הארקנו םייניב תבכשכ ופשמ 802 יייע הרדגוה (1.סַוס4ו | וחא 0סחוזסו) 116 תבכש

 הפיסומ 110 תבכש .א-קסט יללכ ןפואב וא ופא-קפט, ופ-קסט :ןוגכ ,םינוש תשר ילוקוטורפ הלעמלמ לבקל

 ארקנה דחוימ ןייצמ תללוכ תמודיקה .יליעה לוקוטורפל היינפה שי הכותבש ,תמודיק םהל

 םייוסמ לוקוטורפל תוכיישה תורגסמה לכ תועיגמ וכרדש יירוניציי ןיעמ אוהש ,(50/106 100955 ק0וח1) 8

 םהמ דחא לכלו ,הלאכ ייתורוניציי רפסמ םירדגומ 116 תבכשב .ךופהה ןוויכב ןבומכו ,116 תבכש לא

 תויהל לוכיש) א-ספט-ה תא תללוכה ,110-טסט תארקנה עדימ תדיחי רצוי 11.0-ה .הנוש 5םש ןייצמ שי

 .54 ןייצמ תא תללוכה תמודיק תפסותב ,(המגודל ופא וא ןק

 לוקוטורפ .תשרל השיגה לוקוטורפ איהש (₪6018 400685 00חוזסו) ₪46 תבכשל תרבעומ 110-פסט תדיחי

 לכב .רחא לוקוטורפ וא ,(ופשש 802.5) ןומיסא תעבט ,(וסשש 802.3) טנרתא תויהל לוכי תשרל השיגה

 תרדושמו ,(תמויסו תמודיק הל םיפיסומ ,רמולכ) א6-ה תבכש יייע ייתפטעניי [0-פסט תדיחי ,הרקמ

 .הנושארה הבכשה יייע תויביס תרוצב תשרל

 ראותמכ .הנחת התואב ליבקמב לועפל םינוש תשר ילוקוטורפל רשפאל ,אופיא ,אוה (16 תבכש דיקפת

 :המגודל ,(רתוי וא) םילוקוטורפ ינש םע תינמז-וב דובעל לגוסמ ,דחא תשר סיטרכ םע בשחמ 11.15 רויצב

 םיארקנה) םירדגומ "תורוניציי תועצמאב םינושה םילוקוטורפה תא לבקמ 110-ה .5סא/וקא-ו דספ/ןפ

 הטילקה דצב .ינקת !/גא לכב תורגסמה תא רדשל לגוסמו ,תוינקת 116 תורגסמ םביבסמ הנוב ,(68

 תועצמאב שורדה סושייל ותוא הריבעמו ,116 תרגסמ ךותמ םייוסמה לוקוטורפה תא תצלחמ 116 תבכש

 .םיאתמ 54 יירוניציי



 תשרה ילוקוטורפ לכל תחתמו השיגה תוטיש לכ לעמ לועפל 116 תבכש לש התלוכי תא שיחמהל ידכ

 .11.16 רויצב ראותמכ ופסמ 802 ינקת תחפשמ תא רייצל גוהנ ,םילבוקמה

 3 הבכש

 (את038)

 2 הבכש

(11%% 478) 

 1 הבכש

 (עחצ81641))

 ופשם 802 ינקת תחפשמ :11.16 רויצ

 היינשה הבכשב) ₪46 השיג לוקוטורפו (הנושארה הבכשב) ייפ קשממ ללוכ (ופפש 802.9) 1 גא ןקת לכ

 תויהל הלוכי 110-פסט תדיחי ,תורחא םילימב וא ,םהמ דחא לכ םע יירבדליי לגוסמ 1ו.0-ה .(הנותחתה

 יירוניצייב וריבעהלו א-שפט-ה תא ץלחל לגוסמ 11.6 לוקוטורפ ,הלעמ יפלכ .1/אא-המ דחא לכ יייע תרדושמ

 .שורדה סושייל (545) סיאתמה

 וו"י קרפ םוביפ 3
 מל ל ,27 ל יכנס יטפל בעמ לע יג ב רע המסמל | טס נא כ הפ כ הס כהה 8

 הדובעל ודעונש ,(גא) תוימוקמ תרושקת תותשר לש תוירקיעה תונוכתהו הנבמה תא ונרכה הז קרפב

 רצונ ןהבש (ושגא) תויבחרמ תרושקת תותשרל דוגינב .םיהובג םיבצקבו תלבגומ תויפרגואיג הסירפב

 ,שארמ םירדגומ םילולסמ אלל 1גא תותשר תולעופ ,(00 תטיש) םינותנה תרבעה בלש ינפל דוע לולסמ

 .(0( תטיש) תשרב תונחתה לכל ליבקמב םירדושמ םינותנהו

 :םיאבה םיביכרמהמ הייונב /8א תשר

 תוזכר ןה םויכ לבוקמה תשרה דויצ .תשרה הייונב םהמש טווחהו דויצה לכ רמולכ ,תשרה "ונע" .א
 דאפו0) םירוזש תוגוז לע רקיעב ססובמ טווחהו ,השיג ילוקוטורפו םיקשממ ןווגמב תוכמותה (זזטספ)

 .תמייוסמ הייגולופוטב םירבוחמה ,(=0) םייטפוא םיביסו (ם8וזפ

 ילוקוטורפ .םייוסמ השיג לוקוטורפב ךמותה ,(אוס) תשר סיטרכ ןיקתהל שי תשרל רבוחמה בשחמ לכב .ב

 .(זח) סייאטו טנרתא םה רתויב םיצופנה השיגה

 ּה ו ב צב



 (18) תוימוקמ תרושקת תותשרל אובמ - אי קרפ

 תוכרעמ יתש .תינויוויש הטישב וא תרש/חוקל תטישב דובעל הלוכי ,תשרה לש הלעפהה תכרעמ .ג

 .(טפוסורקימ יבח לש) \ווחפסאפ אד-ו (לבונ יבח לש) א6וופזפ ןה םויכ רתויב תוצופנה הלעפהה

 תותשר .ופשש 802 תצובק תא ךכ ךרוצל םיקהש ,ופפפ ןוגרא ידיב תאצמ) 18א תותשר לש הניקתה
 ,םייוסמ יזיפ קשממ רדגומ הנושארה הבכשב :08ו לדומ לש תונותחתה תובכשה יתשב תולעופ תוימוקמ
 תבכש לעמ .₪₪6 תבכש םג ארקנה ,(דועו ,סייאט ,טנרתא) תשרל השיגה לוקוטורפ - היינשה הבכשבו
 לעמ לועפל לוכי 116 לוקוטורפ .11.6 תארקנה םייניב תבכש ופש=-ה רידגה (היינשה הבכשב ןיידעו) 6

 .םינוש םייליע םילוקוטורפ וכותב לולכלו ,!גא לכ



 ו =

 המדקה .1
 תמט ל-ש ירדה סתיו עמה תהנה תכנכהשפה תב קוק סופקו קסאם

 70-ה תונשב החתופ איה .סויכ רתויב תלבוקמהו הצופנה (!גא) תימוקמ תרושקת תשר איה טנרתא
 יטדנהמ .הבורק הביבסב םיאצמנה םינוש םיבשחמ רוביחל הטישכ ,אפזסא 'בח לש רקחמה תודבעמב
 ייסישפטייה םיפוסמה ךכמ האצותכו ,הרמוחה יריחמב הדירי היופצ יכ וזח (תורחא תורבח ןכו) סקוריז יבח
 םימושי ועצביו היצנגילטניא רתוי ולבקי (מבי לש 3270 יפוסמ ןוגכ) הפוקת התואב םילבוקמ ויהש
 .יאמצע ןפואב

 ,תיתועמשמ הרוצב 90-הו 80-ה תונשב ודרי ןכא הרמוחה יריחמ .וקדצ סקוריז יסדנהמ ,םויה ונל עודיש יפכ

 בושחימה תוכרעמ .םיקזח 96 יבשחמ ףוסבלו ,ינימ יבשחמ הגרדהב וספת סילודגה םיבשחמה סוקמ תאו

 רוביחב ךרוצה .םיישיא םיבשחמ לע תוססובמו תוירלודומ ,תורזובמל (5א4 ןוגכ) תויזכרממ וכפה

 הליכשה אל המצע סקוריז יבח יכ םא) םשגתה סקוריז ישנא לש ןוזחהו ,רורב היה תשרל הלא םיבשחמ

 .(יקסע ףונמל תאז ךופהל

 דבעש (₪6108/16) ףלאקטמ בוב םשב ריעצ סדנהמ לש וחומב 1972 תנשב הנושארל \צ טנרתא תשר ןויער

 ,יאווה תטיסרבינוא יייע החתופש ,גסּג םשב תשרמ עפשוה אוה .סקוריז יבח לש רקחמה תודבעמב

 תנשב .(וידר ץורע) תחא תפתושמ הידמב שומיש ךות תוקחורמ תונחת ןיב תורגסמ רודיש הרשפיאו

 תנשב .שיילסמ 2.94 לש בצקב הבע ילאיטקאוק לבכ לע הדובעב ,סקוריז תודבעמב ןויערה םגדוה 3

 תנשב .םויה דע ראשנ אוה ךכו ,שיילסמ 10-ל הדובעה בצק תא תולעהל סקוריּז ישנא וטילחה 6

 םויצרוסנוקה םקוה ךכו ,סקוריזל ףרטצהל לטיגידו לטניא תורבחה וטילתחה 9

 המרת הרבח לכ ןכש ,חלצומ דואמ היה ןויערה .טנרתאה תשר תא סדקל הרטמב (ם0 ,וחופ] ,אסזסא) םוא

 .םימושייב - סקוריזו םיבשחמב - לטיגיד ,םיביכרב - לטניא :הלש ןויסנהו עדיה תא

 :הבר תוריהמב לגלגתהל םיניינעה ולחה ןאכמ

 טנרתא תסריג :םשב םיעודיה ,םינושארה םיטרפמה תא םוא תורבחה תיישילש המסריפ 1980 תנשב ₪

 .סוא + 0

 ןיב םירעפה לע רבגתהל התיה התרטמש ,םוא צ 2.0 טנרתא ,היינשה הסריגה המסרפתה 1982 תנשב ₪

 .(1980 ראורבפב לועפל לחהש) 802 טקייורפב ופשם ישנא תושירד ןיבל 1.0 טנרתא

 לש ירוקמה טנרתא ןקתמ תצקמב הנושה ,(10 8856 5) 802.3 ןקת !םפפ יייע ססרפתה 1983 תנשב ₪

 ,ריכמ יתיישעתה םלועה לכ לבא (802.3 םשב קר אלא) ייטנרתאיי סשב ריכמ וניא !םסש ןוגרא .םוא

 .ייטנרתאיי םשב 802.3 תשרל סחייתהל ןלהל ךישמנ ןכלו



 טנרתא - בי קרפ

 ןקתה תא ופספ ססרפ הנש התואב .האפוחפשם 802.3 ארקנו ,גאפו ןוגרא יייע ןקתה רשוא 1984 תנשב ₪
 .קד ילאיסקאוק לבכ לע הדובעל 0 56 2

 ארקנו) ןופלט יטוח לע לעפש שיילסמ 1 בצקב טנרתא היהש ,1 8959 5 ןקת !פפפ יייע רשוא 1986 תנשב ₪
 איה השעמלו ,התוחתפתה תא ענמ תשרה לש יטיאה בצקה .(וב וכמתש אוק-ו גזה יייע 9(. גא םג
 .10 8886 ד הארקנו ,שיילסמ 10 בצקב לבא ,ןופלט יטוח לע הלעפש תרחא תשר יייע ייהסבוהיי

 ארקנו 1989 תנשב (ופס םע ףתושמב) ופס לייניבה הניקתה ןוגרא יייע םג ןקתה םסרופ ןורחאה בלשב ₪
3 80 

 תייגולופוט .טנרתא ירצומ לע וזירכהו ופרטצה םינרצי לש בר רפסמו ,חתפתהל ולחה טנרתא תותשר
 קד ילאיסקאוק לבכל הבסוה (10 8956 5 יעוצקמה ומשב וא ,הבע ילאיסקאוק לבכ) תירוקמה טנרתאה
 ףלחוהש ,יסומו ןקת) םייטפוא םיביס וא (10 8958 ד) םירוזש תוגוז לע הדובעל ךשמהבו ,(10 8856 2)
 שיילסמ 100-ל הדובעה בצק תאלעה לש ןווכב םג חתפתהל ךישמה טנרתאה .(10 8886-=1-ב
 .(1000 8856-* וא ,טנרתא-הגיג תארקנה היגולונכט) שיילסמ 1000-ל ףאו (100 8856-זא ןקת)

 י - 000 0 טנרתא תשר תלעוב ךיא .2

 ,651ומ/65 תינכט הפשב תארקנה ,תשרל השיג תטיש איה טנרתא ,6 הקסיפ אי קרפב רבסוה רבכש יפכ

 .0הזזוסז 56056 [וט!(וכופ /00655/00!ופוסח 061600ו0ח :ותועמשמש

 :םיבלש 4-מ בכרומ תשרל השיגה ךילהת

 תורחא םילימב וא ,(ספזזפו) והשלכ אשונ-לג תשרב םייק םא (96058) תקדוב הנחתה - הנזאהה בלש .א
 .תשרב עגרכ רדשמ והשימ םא

 הנחתה ,תשרב רודיש ןיא הז ןמז ךשמב סאו ,(תוינש-ורקימ) 9.608 לש ןמז קרפ הניתממ הנחתה .ב
 .תשרל ןיזאהל הכישממ ךא רדשל הליחתמ

 הנחת ןמז ותואבש ןכתיי .תשרב תורחאה תונחתה לכל תצפומ תרדשמ הנחתהש (=זגפ) תרגסמה . ג

 תושגנתה תולגמ תונחתה יתש הזכ הרקמב .רדשל הצרת ,9.608 איה ףא הניתמהש ,תשרב תרחא
 .רדשל תוקיספמ ןהיתשו (60ווו9וסח)

 ותואב קוידב תינש הנרדשת ןהש יוכיסה .רתוי רחואמ דעומב תינש רדשל הניסנת תונחתה יתש .ד
 סיטרכ ךותב םשוימה ,0-860% סתירוגלא :ארקנה ,דחוימ םתירוגלאב שומיש יייע ןטקומ ןמוה
 .(אוס) תשרה
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 הנימי ןווכל ילאיסקאוקה לבכה ךרואל תטשפתמ תרגסמה .דס ןמוב תרגסמ רדשל הלחה 4 הנחתש חיננ

 הכישממ ,תרגסמה תומדקתה ידכ ךות .(תוטשפה ךרוצל הנימי ןווכה קר ראות 12.1 רויצב) הלאמשו

 ינשל איה ףא תמדקתמ 8-מ תרדושמה תרגסמהו ,רדשל 8 הנחת םג הלחה ד2 עגרב .רדשל א הנחת

 .תושגנתה תרצונ זאו תורגסמה יתש תושגפנ ד3 עגרב .(הלאמש תומדקתהה ןווכ קר ראות רויצב) סינווכה

 ןהבש תודוקנה לכב הלוע ילאיסקאוקה לבכה לע חתמה תמר סלוא ,םדקתהל תוכישממ תורגסמה יתש

 תא ההזת א הנחת .תושגנתה דיימ תוהזמ הזה עטקב תורבוחמה תונחתה לכו ,תודכלתמ תורגסמה

 .רדשל דיימ קיספת ליעל יג ףיעסב רומאכו ,ד5 עגרב תושגנתהה

 תשרה סיטרכ ,תרגסמה תא תרדשמ ןיידע 4 הנחתש ןמזב עיפומ (12.1 רויצב ד5) תושגנתהה יוהיז םא

 תושגנתהה יוהיז םא ,םלוא .רתוי רחואמ דעומב תרגסמה תא רדשל הסניו ,רודישה תא דיימ קיספי ג לש

 תא קחמ תשרה סיטרכ .ידמ רחואמ היהי רבכ הז ,תרגסמה תא רדשל המייס א הנחתש רחאל הרקי

 הכלה תרגסמה השעמל םלוא ,רדסב הרדוש תרגסמהש פ0-ל חווידו ,ולש (8שוז) ןורכזהמ תרגסמה

 םילוקוטורפהש סושמ ,תשרה יעוציבב הדיריל תמרוג איהו ,/"תרחואמ תושגנתה'' תארקנ וזכ העפות .דוביאל

 .תרגסמה לש שדוחמ רודישב לפטל םיכירצ תוהובגה תומרב

 וא ,תויביס 512 תב היהת טנרתא תשרב רתויב הרצקה תרגסמהש טלחוה ,הלאכ תועפות עונמל ידכ

 :האבה הלבגמה טנרתא תשרב תמייק ןכל .םיתב 4

 [תרגסמה לש 512-ה תיביסה דע רחואמה לכל תושגנתה תוהזל תבייח איה ,תרדשמ תמיוסמ הנחת רשאב

 -----הרדהרהרררדההררדדרדיייררדררדייוייורדרריררדידררזורדידדידדדידדורדדרדדדדדדדזהה-6

 6----ירדדדרריררדרדדדיררדררדרדרדדררדרדדידדררדיררדדרדרדדדרדדדדדזה



 טנרתא - ב/'י קרפ

 תאצמנ 8 הנחת 12.2 רויצבש חיננ .תשרה לש תילמיסקמה היגולופוטה לע תורישי העיפשמ תאז הלבגמ

 רשאכ הרוק תושגנתה תניחבמ ילובגה הרקמה .תשרה לש ינשה הצקב 8 הנחתו תשרה לש דחא הצקב

 .רדשל 8 הנחת םג הליחתמ תשרה הצקל עיגהל תדמוע תרגסמה רשאכ קוידבו ,רדשל הליחתמ 8 הנחת

 עיגתשכו ,א ןווכל םדקתהל 8-מ הרדושש תרגסמה ליחתת או ,(11) 8 הנחתל ךומס הרקת תושגנתהה

 .(ז2) ג לש תשרה סיטרכ יייע ההוזת איה 4-ל

 תילובג תושגנתה - 12.2 רויצ

 רבודמ השעמל .יירוזחו-ךולה תוטשפתהה תייהשהיי :ארקנ רוזחלו 8-ל 4-מ עיגהל תרגסמל תקולש ןמזה

 רשפא .יירוזחו-ךולהיי ארקנ ךילהתה תא תורמל לבא ,(12.2 רויצב וניארש יפכ) תונוש תורגסמ יתשב

 :האבה הרוצב תושגנתהה תלבגמ תא חסנל ןכל

 [.תויביס 512 לש רודישה ןמזמ הרצק תויהל תבייח רוזחו-ךולה תוטשפתהה תייהשה ,טנרתא תשרב |

 תיביס לש ןמזה ךשמ ןכלו ,שיילסמ 10 לש בצקב תדבוע טנרתא תשר !תויביס 512 לש רודישה ןמז והמ

 .(ןוילימ 10-ב 1 תקולח יייע תלבקתמ האצותה :הרעה) .(הינש-וננ) 100 ח5 וא (הינש-ורקימ) 0.108 אוה תחא

 .51.205 ןכל אוה תויביס 512 לש רודיש ןמז

 :אבה ןפואב םג חוסינל ןכל תנתינ תושגנתהה תלבגמ

 7 7 .91.208-מ הרצק תויהל תבייח רוזחו-ךולה תוטשפתהה תייהשה ,טנרתא תשרב | 1

 הלוכי ןהילאש תודוקנה לכ ףסואל סחייתמ ,טנרתא תשר לש (6סווופוסח ססחופוח) "תושגנתה בחרמיי גשומה

 ,הנחת אצמיהל הלוכי תאזכ הדוקנ לכבש רחאמ .בחרמ ותואב תרחא הנחתמ הרדושש תרגשמ עיגהל

 תונחת גוז לכ ןיב ,תמייוסמ תשר לש תושגנתה בחרמ ךותבש רורב .תושגנתה םש תורקל הלוכיש ירה

 לכ ינפלש הארנ קרפה ךשמהב :הרעה) .51.208-מ הנטק תויהל רוזח-ךולה תוטשפתהה תייהשה תבייח

 576 דע עיגהל יטרואית ןפואב הלוכי תוטשפתהה תייהשה ןכל .תויביס 64 לעב ןורכניס הדש שי תרגסמ

 לע רובעת אלו ,רתוי הרצק היהת תוטשפתהה תייהשהש ץלמומ ישעמ ןפואב םלוא .57.605 וא ,תויביס

 .(תשרה לש הניקת הלועפ חיטבהל ידכ ,5



 108850 5 טנרתא ןקת .3
 דד בל הלב, של יה קנדכ"ש שתל סיטה ההעמה למ גבו

 .12.3 רויצב ראותמכ (זחוסא 008א) הבע ילאיטקאוק לבכ ביבט התנבנ תירוקמה טנרתא תשר

 ימ 500 לש עטקמ

 הבע סקאוק

 רביסנרט ךמאא[א סא

 לבכ
 אונ[

 ('מ 50 דע)

 108086 5 עטקמ - 12.3 רויצ

 ,1088565 ארקנ ןקתה ןכלו (תוחינ לש תוביסמ) ימ 500-ל לבגוה (56ַףחופחו) עטקמה לש יללכה ךרואה

 :ותועמשמש

 שיילסמ 10 לש הלועפ בצק ₪

 (12.4 רויצב ראותמכ ,רשי תתמ תומר יתש שי תיביס לכל) 885698ה0 דודיק ₪

 רטמ 500 לש ילמיסקמ עטקמ ךרוא ₪

 איהש ,(₪ופחסחס5ופז סחססוחַ) "רטסצינמ דודיקי תארקנה הטישב ילאיסקאוקה לבכה לע רדושמ תואה

 .12.4 רויצ האר .885608₪0 דודיקה תוטישמ תחא

 רטסיצנמ דודיק - 12.4 רויצ
 ₪ -רידרדררדרדדדדרדדדרדררדרררדרדדרדדדדידדדרדדדדדדדדידזדדדדורדדדרדדדדודדרררדרדרדדדררדרדדדדדרדדדדדודרודרדררדרדרררירדררדדררררדדדרדרדדרדדדדרדדדדדדדדרהה6



 טנרתא - ביי קרפ

 אוה םאו ,ייזיי איה תיביסה - הלעמ יפלכ אוה יונישה םא :תיביס לכ עצמאב בצמ יוניש שי תאז הטישב

 .תואל םיוולתמה ןועש לש (םיסלופ) םיקפד השעמל סה הלא םייוניש .יייי איה תיביסה - הטמ יפלכ

 לוקוטורפב שומישל יאנת והזו ,ןועשה םע דחיב תויביסה תא ,אופיא ,םירדשמ ונא רטסיצנמ תטישב

 .100ח5 וא ,0.108 אוה תיביס לכ לש ןמזה ךשמ .(3 הקסיפ ב קרפב וניאר רבכש יפכ) ינורכניס

 תותואה תא ריבעמ ,סקאוקל הנחתה תא רבחמש טנמלאה אוה (טלקמ/רדשמ :ושורפש) רביסנרטה

 רביסנרטה .(הלוע וקב חתמה תמר רשאכ) תויושגנתה הלגמו ,(ךפהלו) סקאוקה לא הנחתהמ םירדושמה

 ילמיסקמ ךרואב ,םידיג 8 לעב ,אטו לבכ יייע השענ הנחתל ונממ רוביחה .11.8 רויצב ראות רבכ 1080805 לש

 אוה םהיניב ילמינימה קחרמהו ,םירביסנרט 100 דע רבחל רתומ ילאיסקאוק עטקמ לכל .רטמ 50 לש

 .רטמ 5

 7 "(תספס8ו0ז8) םירזתשמ 4 תרזעב ,םיילאיסקאוק םיעטקמ 5 דע רבחל רתומ :3-4-5 ללכ
 = = .(12.5 רויצ האר) הדובע תונחת רבחל רתומ םיעטקמ 3-ל קר לבא ,רתויה לכל = =

 ם
 6 ב [ |

 רש ב וו ויו 6 . ןפו 3 5
 ב 0 תונחת אלל 0 ספ וה

 עטקמ
 תונחת סע 10 8896 5 תשר - 125 רויצ

 השעמל .דחא-לכ רטמ 500 לש םיעטקמ 5 :ימ 2500 אוה 1088505 תשרב גישהל ןתינש ילמיסקמה ךרואה

 .םירזחשמה ןיב גטו ילבכב םג םיבשחתמ םא רתוי לודג ךרוא לבקל ןתינ

 התואב .חונ וניאו ידמל רקי אוה הבע ילאיסקאוק לבכב שומישה יכ תעדל וחכונ םישמתשמה ןמזה ךשמב

 תוטיש ושפיח םישמתשמהו ,תוכלוהו תולדג תויומכב םינוגראל סנכיהל םיישיאה םיבשחמה ולחה הפוקת

 .1088582 ןקתה תא 1985 תנשב ופשש-ה רשיא ךכל הבוגתב .תשרל סרוביחל תולוזו תושימג רתוי

 10 8950 2 טנרתא ןקת 4
 ריגה ןקשה-ה = ברג דדה ה אשפהכ רפוצכ ,ברקמבק פסקה פט1 פקטה פהטקקההה

 ןקתב םג .11.9 רויצב ראותמכ ,א6-58 גוסמ (דחוח 009א) קד ילאיסקאוק לבכ לע ססבתמ 1088562 ןקת

 םישמתשמ ןיא תאז הטישב םלוא .רטסיצנמ דודיק בע ,8886998ח0 תטישב סקאוקה לע רדושמ תואה הז

 ןאכמו) ימ 185 אוה עטקמה לש יללכה ךרואה .(אוס) תשרה סיטרכ לע תמשוימ ולש היצקנופהו ,רביסנרטב

 .הדובע תונתת םע םיעטקמ 3-ו ,םירוחשמ 4 ,םיעטקמ 5 :3-4-5 לש ללכה לח ןאכ םגו ,(1088502 יוניכה

 דאמל תשרה תא וכפה לוזה ריחמהו תושימגה ,תויחונה ךא ,רטמ 925-ל דרי תשרה לש יללכה ךרואה

 .הבע ילאיסקאוק לבכב םישמתשמ ןיאו טעמכ םויכו ,תירלופופ



 .תשרה סיטרכ ךותב יונב אוהש םושמ ,רביסנרטב ךרוצ ןיא 1088562 יביכרמב הלוכ הייונבה תשרב

 זאו ,(םסטוז וא ,108856ד תזכר :ןוגכ) גטו קשממ ילעב םיטנמלא תשרל רבחל ךרוצ שי םיתיעל םלוא

 ודיצב רבוחמ רביסנרטה .1088505 רביסנרט לש תאזל המוד ותלועפש ,1088582 רביסנרטב םישמתשמ

 .(12.6 רויצ האר) תזוכרל רבחתמה גטו קשממ שי ינשה ודיצבו ילאיסקאוקה לבכל דחאה

 10 2488 2 לבכ

 (11גס) תזכר
1 856 10 
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 תותשרל ילמיטפוא היה אל ןיידע ,הבעה לבכה תמועל ויתונורתי לכ םע ,קדה ילאיסקאוקה לבכה םג

 ןיאל םיחונו םילוז םהש ,ןופלט ילבכב שמתשהל אל עודמ םמצע תא לואשל ולחה םישמתשמה .!\א

 .םינותנ תרבעה ךרוצל םג ,ילאיסקאוקה לבכהמ ךורע

 .הד8ד יבח יייע הנתינ וז הלאשל הבושתה

 1 8856 5 טנרתא ןקת .5
 :בקנל 30 "צה 00 2008 0000 טפט 00

 הרשוא העצהה .ןופלט ילבכ לע הססבתהש ,ופשפ-ל ןקת תעצה ,ופ-ו אז8ד תורבחה ושיגה 1984 תנשב
 .1 8856 5 וא ,5ו9ז| \א הארקנו ופשם-ה יייע 1986 תנשב

 :סה 59ז14א-ה תונוכת

 שיילסמ 1 - הדובע בצק ₪

 (ּוטפפ) תוזכר לש היגולופוט ₪

 (188865 סשב *"5"-ה ןאכמו ,תזכר התואב הנחתל הנחתמ רטמ 500 וא) רטמ 250 - עטקמ ךרוא ₪

 (טזפ) םיככוסמ אל םירוזש םיטוח תוגוז ינשב שומיש ₪

 תשרה סיטרכב תבלושמ רביסנרטה תייצקנופ ₪

 ח ו



 טנרתא - ב/** קרפ

 .רצק היה הלש םייחה ךרוא לבא ,ןופלט יטוחב השמתשהש הנושארה תינקתה תשרה התיה 5ז1.4א-ה

 יטוח לע שיילסמ 10 בצקב ולעפש טנרתא תוכרעמ לש םינושאר סימגד קושב עיפוהל ולחה 1987 תנשב

 .10 8358ז ארקנו תימשר רשוא ןקתה 1990 תנשבו ,(עזפ) םיככוסמ אל ןופלט

 1 טנרתא ןקת .6
 ד תא קליט דב מ קמ פיש המטה אקט

 שומיש רשפאמה ,108858ז ןקתה תא 1990 תנשב ופפפ-ה ןוגרא םסרפ ,הנקתהה תויולע תא ליזוהל ידכ

 10-ל הלע הדובעה בצקש אלא ,5ו9ז1.גא-ל המוד היה ןקתה .(טדפ) םיככוסמ-אל םיליגר ןופלט ילבכב

 תוריכמו ,קושב רתויב הצופנל 108856ז תטיש הכפה לוזה הריחמו התויחונ ,התוטשפ ללגב .שיילסמ

 .ריהמ בצקב ךכ בקע ולע טנרתא תותשר

 תזכרה .(אטווססזא ח66918ז) תואובמ-בר רזחשמ השעמל איהש ,(אטפ) תזכרב םישמתשמ תאז הטישב

 :תואבה תויצקנופה תא תעצבמ

 .תואובמה לכ ךרד הצותה תרדושמו תרזחושמ ,תואובמה דחאל תסנכנה תרגסמ לכ ₪

 תושגנתה תוא תרדשמו תושגנתה ההזמ תזכרה ,תואובמ ינשל ןמז ותואב תוסנכנ תורגסמ יתש סא ₪

 .תואובמה לכב

 .תואובמה רתי לכל רזחושמ אוה ,תואובמה דחאל הסינכב ההוזמ תושגנתה תוא םא ₪

 .יסופיט 108956ז רוביח ראתמ 127 רויצ

 (11טט) תזכר (1טס) תזכר
1 56 10 1 956 10 

 םםסשפסש םםבשנששב

 סומיסקמ

 1088561 תשר - 1277 רויצ

 3 הירוגטקיי גוסמ (אש טדפ) םיככוסמ אל םירוזש םיטוח תוגוז ינש תרזעב תזכרל תורבוחמ תונחתה

 ,הטילקל ינש גוזו רודישל שמשמ דחא גוז .רטמ 100 אוה ילמיסקמה סכרואש ,(5 הקסיפ אי קרפ האר)

 סיטרכו ,א0-45 גוסמ םה (ק0-בו תוכרב) לבכה לש םידדצה ינשב םירבחמה .רטסיצנמ דודיקב דבוע גו לכו

 .רביסנרטה תא ליכמ רבכ תשרה



 .תואובמ 16 וא 8 תולעב ןה רתויב תוצופנהו ,תואובמ 32 דעו 4-מ ,םינוש םילדגב קושב תועיפומ תוזכרה
 תוללוכה תוזכר םג תומייק .רטמ 100 דע קחרמל ,המוד 4 טד; לבכ תראעב ןהיניב תורבוחמ תוזכרה
 סיטנמלא .12.8 רויצב ראותמכ ,108886ז תואובמל ףסונב ,יטפוא-ביס וא 8טו ,(8א0) ילאיסקאוק קשממ
 תשרב וניארש יפכ קוידב ,108856ד רביסנרט תרועב תשרל םירבחתמ (המגודל םיבתנ) גטו קשממ ילעב
 לש ילמיסקמ ךרואב) גטו לבכ תרזעבו ,גטו קשממל 1089991 קשממ תא םגרתמ רביסנרטה 2
 םיטוח גוז תועצמאב בתנהמ ולש חתמה תנזה תא לבקמ רביסנרטה .בתנב או קשממל רבחתמ (רטמ 0
 .גטו לבכב

 10 28455 2 לבכ

 (11טט) תזכר (1טט) תזכר
1 ₪86 10 1 856 10 

 וםסםםםשפם ם ן וםססספ
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 108850ז /סקאוק תשר - 12.8 רויצ

 טנרתא לוקוטורפ ,ונל רוכזכ .פ0-ה ןיבל תוכרה ןיב לבכה תוניקת תקידבל תורשפא ללוכ 108856ז ןקת

 םיסלופ .רתוי םילודג םה םיחוורמה תואיצמב לבא ,תרגסמל תרגסמ ןיב 9.608 תוחפל לש תוורמ בייחמ

 ,םילצונמ יתלבה םיחוורמה ךותב ךרעל 16+ 808 לכ םיחלשנ (!וחא !חטפזּוע םיארקנה) הקידב לש םידחוימ

 .12.9 רויצב ראותמכ

 -צ , [תיגסמ] [| [| ] [תכגסמ] ]| | [| [תרגסמ| =
 רודיש הטילק

 108856ז לש הקידבה יטלופ - 12.9 רויצ

 ה ו כ רווי רוה



 טנרתא - בי קרפ

 .אל וא ןיקת הטילקה יטוח גוז םאה טילחהל לוכיו ,הקידבה יסלופ תעפוה בצק תא ןחוב טלוקה דצה

 קילדהלו קתונ רשקה יכ טילחהל טלוקה אובמה לוכי ,םיסלופ וטלקנ אל 100708 ךשמב סא ,המגודל

 דובעל לוכי רודישה יטוח גוז לבא ,הטילקב םיטוחה גוז לע קר תעצבתמ הקידבהש בל-סיש .הרהזא תירונ

 .הטילקה תואובמב םידדצה ינשב הלגתי רבדה ,וקתונ 1088561 קיפא לש םיטוחה תוגוז ינש םא .רדסב

 ,הל םיחוודמ תואובמה לכש הרקב תכרעמ שי ןכ םא אלא ,לבכ קותינ לע דחא דצב תעדל תורשפא ןיא

 .תללוכה הנומתה תא הגיצמ איהו

 (518069פ16) תורשרושמ תוזכרכ וא ,םינוש םילדגב תויאמצע תוזכרכ ללכ-ךרדב תועיפומ 1088561 תוזכר

 תורשרושמ תוזכר לש ןורתיה .תחא הלודג תיגול תזכר רצויו ןהיניב רבחמ דחוימ ריהמ (808) ורע ןהבש

 תוזכר םג תומייק .ןמזה םע לודגלו ,םייוסמ רתאב תונחת לש ןטק רפסמ סע ליחתהל תורשפאה אוה

 ןתינ םילודומ (תפלחה וא) תפסוה יייע .םייוסמ גוסמ םיקשממ רפסמ ליכמ לודומ לכ ןהבש ,תוירלודומ

 ,ןוגראה זכרמב ללכ-ךרדב תונקתומ תוירלודומ תוזכר .םישמתשמה תייסולכוא תא (תונשל וא) לידגהל

 .תוזכר לש תונוש תואמגוד תואבומ 12.10 רויצב .הצק-ירתאב וא םיפינסב תונקתומ תויאמצע תוזכרו

 לודומ
2 

 10889861 לודומ

 תירלודומ תזכר

 תרשרושמ תזכר
 םיביס 2
 סיטפוא
 (ימ 1000)

 16א10208861 תזכר

 8א10284561 תזכר
 111 סע

 8%א1038561 תזכר

 3א6 סע

 טנרתא תוזכר - 12.10 רויצ

 108850" טנרתא ןקת .7
 7 דידייה ח וגז דש סה כ רב ב 0-20

 ירזחשמ .טנרתא תשר לש חווטה תא לידגהל םירשפאמ (₪9685) םירזחשמה דציכ וניאר 12.5 רויצב

 לידגהל ךירצ םיתיעל .קד לבכל רטמ 185 וא ,הבע לבכל רטמ 500 לש חווט דע דובעל םילוכי סקאוק

 .םייטפוא םיביסב שמתשהל שי זאו ,ךכל רבעמ חווטה תא



 םייטפוא םיביס לע טנרתא תלעפהל ןושארה ןקתה היה (ץופסז 0קווס !חוסז-הסססוסז [וחא) סומו ןקת

 ןבומכ ,רטמ 1000 דע םהיניב חווטה תא ךיראהלו םירזחשמ ןיב רבחל היה ודועיי .ופש=-ה יייע רשואש

 .(ליעל 2? ףיעסב הרבסוהש) תוטשפתהה תלבגמב הדימע ךות

 :םינקת 3-מ השעמל בכרומה ,108859" ןקתב ופפפ יייע רתוי רחואמ דעומב ףלחוה ?סואו ןקת

 רישיה ףילחתה אוה השעמלו ,רטמ 2000 לש חווט דע (1=1חא) םירזתשמ גוז רבחל דעונ - 1088505! ₪

 הנווכה) דבלב רטמ 1000 היהי חווטה הוכ הרקמב לבא ,=סוחו -ל הרוחא םאות אוה .יסוחו. ןקת לש

 .(ינשה דצב 10848851. רוחשמל רבוחמ דחא דצב =0ו₪ו רוחשמש

 ילמיטקמ חווטל ,םירחשמ המכ רבחל שרדנ םהבש ,(8-םגסאטסחפ) תיתשת ימושייל דעוימ - 108858-8 ₪

 ,תינורכניס הטישב עצובמ רודישה .אטו קשממ ןיאו ,רזחשמב הלולכ רביסנרטה תיצקנופ .רטמ 2000 לש

 .(תורגסמה ןיב תוקספהה ןמזב ללוכ) תופיצרב רדושמ עדימה רמולכ

 קחרמלו ,ינוציח חתמ אלל תיטפוא תזכר רמולכ ,(=קג5פופ) יביספ בכוכ תרוצתל דעוימ - 10885677 ₪

 .םימדוקה םינקתה ינשמ תוחפ ץופנ הז ןקת .(הנתתל הנחתמ רטמ 1000 וא) הנחתל רטמ 500 דע

 גוסמ אוה ץופנה ביסה .הטילקל ביסו רודישל ביס ,רוביח לכל םיביס 2-ב םישמתשמ 108859* ינקת לכ

 .8ד גוסמ םה םייטפואה םירבחמהו ,62.5/125ט8 רטוקב ,אוטווזחטססס

 םינושה םיטנמלאל רבחתהל ןתינש בל-םיש .םייטפוא םיביס םע תשר לש סושיי ראתמ 12.11 רויצ

 רבחתהל רשפא ןיפוליחל .(יטפוא קשממ ילעב פ0-ל אוס יסיטרכ םג םימייק) יטפוא קשממ סע תורישי

 .הנבומ יטפוא קשממ םהל ןיאש םיטנמלאל געו קשממו יטפוא רביסנרט תועצמאב

 סםיטפוא סילודומ

 ₪ ב

 10 1. ו א

 מ"ק 2

 רביסנרט
 יטפוא

 רביטנרט

 שמ <

 רביסנרט
 יטפוא

 םע תזכר = טע תזכר
 41011 קשממ יטפוא קשממ

1 0% 10 7 56 10 
 םייטפוא םיביס תססובמ תשר - 12.11 רויצ

 ּה 0



 טנרתא - ביי קרפ

 םירביסנרט .8
 רע הדיו יט תפנה שי מה 2 זר 7 ערב ההה ל סקמהססנאהטטת קטטה הקחקש שקמה

 תותשרל סינוש םינקת המכ םימייקו רחאמ .טנרתא תשרל ילמשחהו יזיפה רוביחה תא עצבמ רביסנרטה

 . 12.12 רויצב ראותמכ ,םירביסנרט לש םיגוס המכ םימייק ,טנרתא

10 09 + 0 10002 10 5 

 (רטמ 50 דע)

 / 8-15 רבחמ

 םירביסנרט יגוס - 12.12 רויצ

 רביסנרטה .תשרה גוסב יולת ינשה קשממהו (רכז ןיפ 15 רבחמ) ההז גטו קשממ שי םירביסנרטה לכל

 סע גטו ירבחמ םג םימייקו ,פ0-ה לש (אוס) תשרה סיטרכב הבקנ אעו רבחמל תורישי רבחתהל לוכי

 .רטמ 50 דע קחרמל געו לבכב םישמתשמ םירחא םירקמב .תימצע הליענל תורשפא

 :(12.13 רויצ האר) םיטוח תוגוז 4 ליכמ גו לבכ

 רביסנרטל 80-המ ןוויכב ,(דא) יירודישיי גוז ₪
 ק0-ל רביסנרטהמ ןווכב ,(8א) ייהטילקיי גוז ₪
 ₪0-ל רביסנרטהמ ןווכב ,(001) "תושגנתהיי גוז ₪
 רביסנרטל ₪0-המ ,(12/ פ0) חתמ תקפסא גוו ₪

 גטו לבכ הנבמ :12.13 רויצ

00 



 :ןלהל תרבסומ ותלועפש 505 קספמ םג ליכמ רביסנרטה

 .דא יטוח גוזב תרגסמ חלוש תשרה סיטרכ ₪

 .(תמייוסמ הייהשה םע) חא יטוח גוזב הרזחב התוא רדשמ ןכו ,תשרל תרגסמה תא רדשמ רביסנרטה ₪

 ליכמה ,וה69ו8ז וא ,505 ארקנה דחוימ תוא 00 יטוח גוזב רדשמ רביסנרטה ,רודישה םויס רחאל ₪
 ןתינו ,ילנויצפוא אוה 505 תואה רודיש .רדסב דקפתמ רביסנרטהש ןייצמ הז תוא ."1י' תויביס 0
 .רביסנרטה לע ןקתומה (805 קספמ) דחוימ קספמ יייע ולטבל

 .תושגנתה אלל תרגסמ תרדושמ רשאכ רביסנרטה תלועפ תא ראתמ 12.14 רויצ

 (היצפוא) 1
 תויביס 0

 רחאל תרזחומ תרגסמה *

 תויביס 18 -מ הלודגה הייהשה

 תושגנתה אלל רביסנרטה תלועפ - 12.14 רויצ

 :(12.15 רויצב תוראותמה) תורחא תויצקנופ עצבמ רביסנרטה ,תושגנתה לש בצמ שי רשאכ

 .(אא) תרגסמה תא ריזחמ רביסנרטהו (דא) רביסנרטל תרגסמ חולשל ליחתמ תשרה סיטרכ ₪

 .(601) י'תושגנתהיי יטוח גוזב תוא רדשל דיימ ליחתמו תושגנתה ההזמ רביסנרטה םייוסמ עגרב ₪

 ארקנה דחוימ תוא רדשמו תרגסמה רודיש תא קיספמ ,תושגנתהה תוא תא חנעפמ תשרה סיטרכ ₪

 לע העדוה ולביק תונחתה לכש חיטבהל אוה הזה תואה דיקפת .תויביס 32 ליכמה (המיסח) נאו

 .תרגסמה רודיש תליחת רתאל רצק ןמו התרק תושגנתהה םא םג ,תושגנתהה

 .חא יטוחב רביסנרטה יייע רזחומ גא-ה תוא ₪

 .יתושגנתהיי תוא רדשל רביסנרטה קיספמ ,תשרה סיטרכ יייע 188-ה רודיש תקספה םע ₪

 ה ב רב



 טנרתא -ב/'י קרפ

 תושגנתה

 תושגנתה םע רביסנרטה תלועפ - 12.15 רויצ

 תרגסמ תרדשמה הנחת יהוז .(נפספסז) "'תשקשקמיי הנחת תמיסח איה עצבמ רביסנרטהש תפסונ היצקנופ

 .רדשל תורחא תונחתל תרשפאמ הניאו תשרה תא ךכ יייע תמסוח ,רתומה לע הלועה ךרואב

 :(12.16 רויצ האר) ןמקלדכ אוה המיסחה ךילהת

 הרזח רדשל קיספמ ,תשרל רדשל קיספמ אוה 305-מ רתוי לש ךרואב רודיש ההזמ רביסנרטה רשאכ ₪
 .00+ יטוח גוזב תוא רדשל ליחתמו ,אא-ב

 .רודישה תא קיספמו תואה תא ההזמ תשרה סיטרכ ₪

 .601-ה רודיש תא קיספמ רביסנרטה ₪

 תושגנתה

 תשקשקמ הנחת תמיסח - 12.16 רויצ



 רימקס בפה סמנתה פק סבה תספק | (הטקטפוט) םירזחשמ 9

 תישענ ולש הדוטילפמאהו לדג קחרמהש לככ ותמצעב שלחנ ,טוח וא לבכ ךרואל טשפתמה ילמשח תוא

 .תואה תרוצ תוועב סג ללכ-ךרדב הוולמ איהו ,(הווטחטגווסח) "תוחיניי תארקנ וז העפות .רתויו רתוי הנטק

 תינבלמ תויהלמ הקוחר התרוצשכ ינשה והצקל העיגמ ,לבכה לש דחא הצקמ הרדושש תינבלמ תיביס

 תוקנל ,ותרוצ תא רפשל ,תירוקמה ותמצעל תואה תא ריבגהל אוה רזחשמה דיקפת .סוניסל רתוי הבורקו

 ,רטסיצנמ דודקב רדושמ תואה ,12.4 רויצב וניאר רבכש יפכ .ולש ןועשה תא םג רזחשלו םישערמ ותוא

 ארקנה תווע לבקמ אוהו הנתשמ תואה תרוצ לבכה ךרואל תומדקתה רחאל .תואה ךותב יונב ןועשה ובש

 ,ווופז-המ תואה תא הקנמ ,רומאכ ,רוחשמה .ןועשה ינמז תא קוידב עובקל השקש ךכל סרוגה ,,!וזזפז

 .יישדח ומכיי ותוא רדשמו

 תוארקנה ,תרגסמה ינפל תורדושמה ןורכניסה תויביס רוזחש איה עצבל רזחשמה לעש תפסונ היצקנופ

 ןועשה ןיב ןורכניסל תומרוג ןה יכ רמאנ הז בלשבו ,11 ףיעסב רבסוי הלא תויביס דיקפת .(םז8חו0ו9)

 קרפבו ,המ ןמז ךשמנ ןורכניטה ךילהת .תטלקנה תרגסמה תא הוולמה ןועשה ןיבל רזחשמה לש ימינפה

 .ןורכניס תויביס המכ דוביאל תוכלוה הז ןמז

 .תורסחה ןורכניסה תויביס לכ תא םילשמ אוה ןכלו ,תינקת תרגסמ ינשה דצל רדשל אוה רזחשמה דיקפת

 ורבע רמולכ) ייושלחניי הלש ןורכניסה תויביטש ,הקוחר הנחתמ תרגסמ רזחשמל העיגמ ובש בצמ ןכתיי

 תויביס לש תיסחי הלודג תומכ שדחמ תונבל וילע ןכלו ,ןרכנתסהל ןמז הברה חקול רזוחשמל ,(הובג תוחינ

 (הז קרפב 2 ףיעס האר) 9.608 לש רתומ ילמינימ ןמז שרפהב ,הירחאל דיימ .(תויביס 10 המגודל חיננ)

 ןרכנתסי רזחשמה .רצק קחרמ ורבע יכ ,ייבוט בצמביי הלש תויביסהש ,רחשמל הבורק הנחת תרדשמ

 לכ סע תרגסמה תא שדחמ הנבי ,(תויביס 4 חיננ) תויביס לש ןטק רפסמ דוביא ךות תאזה תרגסמל

 םדוק היהש ,תורגסמה ןיב ןמזה שרפה .הניקת תרגסמ ינשה דצל חלשיו תורסחה ןורכניסה תויביס

 היהיו ,(4 ןיבל 10 ןיב שרפהה) תויביט 6-ב רצקתי (0.108 תכשמנ תיביס לכ ןכש ,תויביס 96 וא) 8

 םיבייחש ךכל הביסה איהו ,(וחוסז-ק8066 090) "!6 רוציק"י :תארקנ תאז העפות .תויביס 90 קר תעכ

 רתוי תרבוע תרגסמהש לככ רצקתמ הזז חוורמ .תורגסמ רודישב תויביס 96 לש םיחוורמ לע רומשל

 .הצקל הצקמ םירזחשמ 4 לש הלבגמה האב ןאכמו ,םירזחשמ

 ה ו



 טנרתא - ב/'י קרפ

 תוסנכנ תורגסמ
 רזחשמל

 ו  ןורכניס תליתת ו
 | +-- רזחשמה --> !
 ו 1 ו
 ו 1 1
 ו ] |
 . / ו ו 1 ו

1 

 רזתשמהמ 90 ה

 וק6 רוציק - 12.17 רויצ

 ןכו ,הצקל הצקמ תורגסמה לכ תא םיריבעמ םירזחשמה
 בכשב םילעופ םירזחשמה .תשרב תרחא העונת לכו ()
 לכ םיעצבמ םניא ליעל רמאנש המל טרפו
 םיאצמנ םירזחשמה ןכל

 המיסחה תותוא תא ,ושגנתהש תורגסמה תא
 ,05ו-ה לדומ לש (תיויפה הבכשה) הנושארה ה

 .ייהפוקשיי הרוצב תורגסמה לכ תא םיריבעמו תיגול היצקנופ
 .ליעל 2 ףיעסב ונרדגהש יפכ ,טנרתא תשר לש ייתושגנתהה בחרמיי ךותב

 קץ רבוחמ אוה םהילאש םיעטקמה לש ''תושגנתהה בחרמ'' ךותב אצמנ רזחשמ

 לש בר רפסמ לעב וא ,תואובמ 2 לעב תויהל לוכי רזחשמ
 ימייק .יאמצע תואובמ-בר רוחשמ סצעב
 .רחא

 איה 6 ףיעסב ונרכהש (ּוטפ) תזכרה .תואובמ
 קשממב ךמות לודומ לכ םהבש ,םיירלודומ םירזחשמ סג סם



 - טנרתא תותשר ןונכת .0
 154 טל,97 כ = 5 סטו לפה

 .םינושה טנרתא ינקת לש םיירקיעה םינייפאמה תא תמכסמ האבה הלבטה

 תומכ
 םירוביח | תש" - עטקמ ךרוא תמ

 עטקמל כ ילמיסקמ

 10 ימ 0 ימ 0 10 8856 5

 ימ 5 ימ 5 10 8956 2

 ימ 0 4\/ דיס 10 זז
 3,4,5 תוירוגטק

 י'ימ 0 יטפוא לבכ ;סוחש

 'ימ 0 יטפוא לבכ | = 10

 ימ 0 יטפוא לבכ | 6 8

 (םייטפוא םיעטקמ המכ םע 10 8856 ד תשר ןוגכ) תוידמ המכמ תובכרומה טנרתא תותשר ןונכת תעב

 :דחא ייתושגנתה בחרמיי םירידגמה ,תחא הנועבו תעב םיאבה םיאנתה תשולש םויק לע דיפקהל שי

 רביסנרט

 רבחתמ ינוציח
 401 לבכ םע 50-ל
 (ימ 50)

 הבע סקאוק לבכ
 (םוא 50)

 קד סקאוק לבכ
 (םוא 50)

 או6-ה לע ימינפ
 8א6 רבחמ

 אוס-ה לע ימינפ
 4-45 רבחמ

 ימ 0
 (יללכ ביס ךרוא)

 ינוציח וא ימינפ

 ימ 0
 (יללכ ביס ךרוא)

 לנוציח וא ימינפ

 ימ 0
 (יללכ ביס ךרוא)

 .(םירפסנ סניא םירזחשמ) 1024 לע הלוע וניא תשרב תונחתה רפסמ .א

 ןונכת) תויביס 480 וא ,(יטרואת) תויביס 576 לע הלוע הניא תשרב רוזחו ךולה תוטשפתהה תייהשה .ב

 .(ינרמש

 .תויביס 49 לע הלוע הניא (6 רוציק) תורגסמה ןיב תוורמה "תוצווכתה" .ג

 .תותשר-תת (רתוי וא) םייתשל תשרה תא לצפל שי ,םייקתמ וניא םיאנתה דחא תמייוסמ תשרב סא

 תשולש תא םייקמ םהמ דחא לכש ,רתוי םינטק םיבחרמ המכל אוה ףא לצפתה תושגנתהה בחרמ ךכ יייע

 םיריבעמ סניאו תושגנתה יבחרמ ןיב םידדובמה םיטנמלא יייע השענ תשרה לוציפ .תחא-תבב סיאנתה



 טנרתא - ב''י קרפ

 סיגתמ וא םיבתנ ,םירשג :תויהל םילוכי הלאכ סיטנמלא רתוי רחואמ הארנש יפכ .תושגנתהה ירצות תא

(5\110085). 

 ךותב תשרה לש הניקת הדובע רשפאל םתרטמו ,טנרתא ינקתמ םיעבונ ליעל ונייוצש םיאנתה תשולש

 םיעמשנו ,דבלב סייטפוא םיעטקמו 10 8856 ד יעטקממ תבכרומה תשר םיננכתמ םא .תושגנתהה בחרמ

 םיעטקמ םג תללוכ תשרה םא יכ רוכז) םירזחשמ 5 תללוכה תשר לבקל ןתינ ,ליעל םיאנתה תשולשל

 .(םירזחשמ 4 לש תירוקמה הלבגמל רוזחל שי ,םיילאיסקאוק

 תוצופנ הלאכ תותשר) םירוחשמ 5 םירתומ ןהבש ,םייטפוא סיעטקמ / 10 8886 ד תובלושמ תותשר יבגל

 :םיאבה ןונכתה יללכ םילח ,(םויכ דואמ

 .(זסוהו- וא 1088565 םייטפוא וא 10 8856 ד תויהל םיבייח םיעטקמה לכ ₪

 .ימ 100-ל םילבגומ תויהל םיבייח (םייטפוא וא 10 8856 ד) םיינוציקה םיעטקמה ₪

 םה סלוכ םא רטמ 2740 וא) םומיטקמ רטמ 2500 היהי םייטפואה םיעטקמה לכ לש ללוכה ךרואה ₪

 .(10 8856 "8 גוסמ

 .רטמ 2-ל םילבגומ אטו ילבכ ₪

 .תשרל תורבוחמ תונחת 1024 -מ רתוי אל ₪

 .12.18 רויצב תראותמ תאזכ תשר לש המגוד

1 3856 10 

 'מ 0

 סיביס/10 8856 תשר : 12.18 רויצ



 םייטפוא סכותמ םיינש) םירזחשמ-ןיב םיעטקמ 4 ,םירזחשמ 5 תללוכ 12.18 רויצב תראותמה תשרה

 .דחא-לכ ימ 100 ךרואב םה םיינוציקה םיעטקמה ינשו ,(שרדנכ מייק 2.5 לש ללוכ ךרואב

 לכ יבגל תורגסמה ןיב חוורמה תנטקהו תוטשפתהה תייהשה בושיחל תואלבט ללוכ ופשפ 802.3 ןקתה

 תאו (רוזחו ךולה) תללוכה הייהשהה תא סיבשחמ ןקתבש תואלבטב שומיש יייע .םיעטקמה יגוסמ דחא

 .ןקתה תושירדל םתמאתה תא םיקדובו ,הצקל הצקמ תללוכה חוורמה תנטקה

 טנרתא תרגסמ הנבמ .1
 ד לינד המלל דלקת הבת לבטל בד הרשע קמע ד קטש /קמהטטטט התקנה הק סטאחא קש

 תורבחה תישילש יייע הנושארל ומסרופ תירוקמה טנרתאה תשר יטרפמ ,קרפה תליחתב וניארש יפכ

 ,פוא לש תרגסמה הנבמ תא ראתמ 12.19 רויצ .ופפש הניקתה ןוגרא יייע תצקמב ונוש ןכמ רחאלו ,סוא

 .(קושב סויכ תלבוקמה) ופשש 802.3 תינקתה תרגסמה הנבמ תא ןכו

 1% טנרתא תרגסמ

)8( )0( | )0 | ₪ )46-1500( | )4( 
11 

 1555 802.3 תרגסמ

 07( (0 | (ש | (2 (46-1500) | (4)

 1:1 <--------- רודישה ןווכ
 פתכ

 ו 54 | 54 | 2 4 68
 (7) 660 | (ש0 | 62 (46) 6) | תילמינימ תרגסמ

 ו
1-8 ----->%-4-8! 

 םסיתב 38=(%)
 טנרתא תרגסמ הנבמ :12.19 רויצ

 אוהש ,(םה) סזספחט|6 ארקנה דחוימ ןורכניס תוא רודישב תוליחתמ וטשמ 802.3-\ טנרתא לש תורגסמה

 תמדקתמ תרגסמהו רחאמ .טלקמה תא ןרכנסלו ררועל ודיקפתש ,רטסיצנמ דודיקב ינבלמ לג םצעב

 וררועתי ךרדב תרבוע איהש םיטלקמה לכ ירה ,טנרתאה תשר לש ייתושגנתהה בחרמיי לכב תטשפתמו

 ,(101011......1010) 11 ףוריצה עיפומ םפוסבו םיפלחתמ 0-ו 1-מ בכרומ 84-ה הדש .תרגסמה תא וטלקיו

 ,םיהז םה 802.3-ו םוא תורגסמ לש ₪ג-ה תודש השעמל .םינותנה תרבעה בלש ליחתמ תעכש ןייצמה
 ₪.---דרדרדדדרררדרררדיררדרדזדודזהה



 טנרתא - ב/'* קרפ

 תיבב) 11 ףורצ שי ףוסבלו ,םיפלחתמ 0-ו 1 םיללוכה םיתב 8 שי פוא תרגסמב :הנוש היגולונמרטהש אלא
 הדש וירתאלו ,םיפלתתמ 0-ו 1 לש םיתב 7 ללוכה ,פ4 הדש שי 802.3 תרגסמב .(ינימשה
 .10101011 ףורצה תא ליכמה (פזמה סז זפת 06!וחופז) 50

 .תויביס רפסמ ךשמיהל לוכי ךילהתה לבא ,ןרכנתסהל ליחתמ ,ןורכניסה תוא תא טלוקה רזחשמ וא טלקמ
 הביסה תאוו (ק-ה הדש) ןורכניסה תוא תא שדחמ תונבל רוחשמה לע יכ תמדוקה הקסיפב וניאר רבכ
 תואה תמצועב היולת ייררועתמיי ררחשמה הבש תקייודמה הדוקנה .תורגסמה ןיב םיחוורמה רוציקל
 .(ןורכניס תויביס רתוי) ןמז רתוי חקיי - רתוי הכומנ המצועהש לככ :טלקנה

 יתש תורדושמ הליחת .עדימה תרבעה בלש ליחתמ (םיתב 8 וכרואש) ןורכניסה תוא תטילק רמג סע
 :תובותכ

 (ס651וחבוזוסח 4001655) 54 - דעיה תנחת תבותכ ₪

 (5סטזס6 1001655) 54 - רוקמה תנחת תבותכ ₪

 .(אוס) תשר יסיטרכ ךותב תובורצה תויזיפ תובותכ ןהו ,(תויביס 48) םיתב 6 ךרואב ןה הלא תובותכ
 3 תב ייתמודיקיי לבקמ ןרציה .םירפסמ לש ייקולביי לבקמו ופט= ןוגראל הנופ תשר יסיטרכ לש ןרצי לכ
 תאזכ הרוצב .סיטרכ לכל הנוש רורפס ,רוצייה תרדסל סאתהב ףיסומ אוה םירתונה םיתבה 3 תאו ,םיתב
 .08-00-09 :איה חס יסיטרכ לש תמודיקה ,המגודל .ההז תיזיפ תבותכ ילעב םיסיטרכ ןיאש חטבומ
 :איה תמודיקה זאו תויביסל דרפנב תיב לכ םגרתל ךילע תויביסב תמודיקה תא לבקל ידכ
 איה (8) דעיה תבותכב הנושארה תיביסה םא .(כייהסב תויביס 24) 0000 1000 0000 0000 0000 1
 תדדוב הנחתל אלו ,דעי תונחת לש תמייוסמ הצובקל תרדושמ תאזה תרגסמהש רבדה שוריפ ,"1"
 .(ווטווסאפז ארקנה ךילהת)

 תא הוושמ הנחת לכ .(58) דעיה תבותכ הליחת תטלקנ ,תשרב הנחתל הנחתמ תרבוע תרגסמה רשאכ

 ןניא תובותכה סא .הנחתל תרבעומ תרגסמה - תוהז תובותכה םאו ,הלש תימצעה תבותכה סע 54-ה

 .האלה הכישממו הנחתה יייע תטמשומ תרגסמה - תוהז

 תורגסמה לכ תא טולקל (ישעמו יטרואת ןפואב) רשפא תשרב הדוקנ לכב הבש ,תאזכ הדובע תרוצ :הרעה

 ואצמנ ,טנרתא תותשר תוחתפתה ךשמהב ,ןכל .עדימ תחטבא לש תויעב רוציל הייושע ,תשרב תופלוחש

 .תשרה לע הנגהל םינוש תונורתפ

 ןיב ינוש שי אבה הדשב סלוא .(12.19 רויצ בוש האר) םיהז 802.3-ו פוא תורגסמ לש תודשה ויה הכ דע

 :תורגסמה יגוס ינש

 תא ןייצמ הז הדש .(םוחסזועפפ םג םימעפל ארקנה) ,םיתב 2 ךרואב דָעְפ הדש עיפומ סוא תרגסמב ₪

 לוקוטורפ יי0600* ,ופ לוקוטורפ - יי0800*' :המגודל ,תרגסמה ךותב רדושמה יליעה לוקוטורפה גוס

 .דועו ,5

 .(סאזג) םינותנה הדש ךרוא תא ןייצמה (םיתב 2 ךרואב אוה םג) 16חַפּוח הדש עיפומ 802.3 תרגסמב ₪

 64 לש שורדה םומינימהמ הנטקה םיתב תומכ תאשל הלוכי 802.3 תרגסמש ןוויכמ עיפומ הז הדש

 46 ךרואב תויהל םינותנה הדש בייח ,םיתב 64 ליכת תרגסמהש ידכ .(הז קרפב 2 ףיעס האר) םיתב

 .12.19 רויצב ראותמכ ,תוחפל םיתב



 (סוא) ייטנרתאיי תרגסמש ךכב ,אופיא ,אטבתמ ופפש 802.3 תרגסמ ןיבל יטנרתא"י תרגסמ ןיבש לדבהה
 תרגסמה .תאז חיטבהל אוה תוהובגה תובכשה דיקפתו ,םינותנה הדשב םיתב 46 תוחפל ליכהל תבייח
 תרגסמ .(תרגסמה ףוס ינפל םיתב 4) םינותנה הדש ףוס תא תוהול הייעב לכ ןיאו ₪05 הדשב תמייתסמ
 םיארקנה) קרס יתב ףיסוהל ךרוצ שי ןכלו ,46-מ תנטקה םיתב תומכ סינותנה הדשב ליכהל הלוכי 3
 טלוקה דצל ןייצמה 1פחַפּוח הדשה םייק ןכל .םיתב 6 לש תילמינימה תומכה תמלשהל דע (06 858
 .(12.20 רויצ האר) םינותנה הדש לדוג המ

 פכ

(6) |))(7) 
 1חָפַוו הדשב שומישה :12.20 רויצ

 ,םינותנ יתב 16 שיש רבדה שורפ .16 ךרעה 1.חַפּוח הדשב עיפומ 12.20 רויצב תראותמה 802.3 תרגסמב
 (פוא) ייטנרתאיי תורגסמב .12.19 רויצב ראותמכ ,םיתב 1500 אוה רתומה ילמיסקמה םינותנה הדש ךרואו רחאמ ,1500 אוה רתויב הובגה !.פחַפוח לש ךרעה .(896) קרס יתב םה סזג הדשב םיתבה 30 רתיו
 תרגסמ יהוז 1500 -מ הובגה ירפסמ ךרע לעב אוה 1.פחַפּוחְע6ְְפ הדשה סא :תשר התוא לע תורגסמה יגוט ינש תא ץירהל תורשפא תמייק ןכלו ,1500-מ הובגה ירפסמ ךרע לעב בורל אוה דֶצְמ-ה הדש
 .802.3 לש תרגסמ יהוו - 1500-ל (הווש וא) ךומנ אוה ךרעה םא ,"טנרתא" לש

 וכרע תא בשח .ּפא<0 0 אוה ייטנרתאיי לש דָעְמְפ הדשב !פ לוקוטורפ לש ירפסמה ךרעהש וניאר :המגוד
 .קייודמה ירפסמה

 (לנורשע) 2048=(יראניב) 0 1000 0000 000050800 ([ו%) :ןורתפ

 :םה ופשש 802.3-ו "טנרתא" תורגסמ ןיב םילדבהה ,םוכיסל

 וחפל םינותנ יתב 46 ליכהל תבייח ייטנרתאיי תרגסמ 41
 ליכהל הלוכי 802.3 תרגסמ .(קא אלל)
 .46 דע המלשהל (9946) קרס-יתב

 םיתב 64 לש ילמינימ תרגסמ ךרוא תלבקל ,ת
 ףיסוהל שי הזכ הרקמב .46-מ הנטקה םינותנ יתב תומכ

 .(קרסה-יתב ךותמ םינותנה תא תוהזל ידכ) םינותנה הדש ךרוא ןויצל חוה הדש תללוכ 802.3 תרגסמ 2

 110 תארקנ איהו ,סינותנה הדש ךותב 807.3 תרגסמב תאצמנ תאול המוד היצקנופ .תרגסמה ךותב אצמנה יליעה לוקוטורפה גוס ןויצל ,דעמ6 הדש 'יטנרתא" תרגסמב שי תאז תמועל .(םיינורכניס םילוקוטורפ לע קרפב ונרכה רבכ -05-ה הדש תא) ₪05-ה דע ערתשמ אוהו רחאמ ,םינותנה הדש ךרוא ןויצב ךרוצ ןיא ייטנרתא תרגסמב 3

 1 9 -דרדדרדדרררהרדררררדרדדרדדדדררדהדדדדהדדח

 ,םיכ בם ם 22  יטטוכמשופ בםשםשש בב



 טנרתא -ב/'י קרפ

 .טנרתא תשרב סייקתהל לוכיש ילמיסקמה תורגסמה בצק תא בשח :ליגרת

 תוורמה .(סזפפוחט|6 תויביס ללוכ) תויביס 576 תב איה רתויב הרצקה תינקתה תרגסמה :ןורתפ

 (תויביס 10,000 -ל ךרע הווש) תחא היינשב ןכל .תויביס 96 אוה תורגסמה ןיב ילמינימה

 תשרב ץורל תולוכי

 10,000 : (576 + 96) = 10,000 : 672 = הינשב תורגסמ 1

 .\שוזפ 50894 וכשב תורפסב םיתיעל ארקנ (ש88) הינשב תורגסמ 14,881 לש הז ילמיסקמ בצק

' 

 ב"י קרפ םוביח 2
 מ, ב. ע"ע ענב" ב שדה ב תייק ההמלטה הספְבלמ נטהסהטו קט קכקהכטסממ ה הקנה טסההפקח /שטאהמ פה מאמטה

 לחה תשרה חותיפ .רתויב הצופנהו תלבוקמה תימוקמה תשרה איהש ,טנרתא תשר תא ונרכה הז קרפב

 םיכישממ םה השעמלו 80-ה תונשב ושענ תובחרההו הניקתה ,םוסרפה ךא ,םיעבשה תונש תליחתב דוע

 .(6058/4/0פ) לוקוטורפ ותואב שיילסמ 1000-ל ףאו 100-ל הדובעה יבצק תאלעה םע ,םויכ םג

 תרגסמה .תוניזאמ תונחתה רתי לכו תרדשמ תחא הנחת םייוסמ עגרבש ןורקעה לע תססובמ טנרתא תשר
 המיאתמ (פא) דעיה תבותכ םאה תקדוב הנחת לכו ,תונחתה לכ ינפ לע תפלוח ,תשרה ךרואל תמדקתמ
 תושגפנ תורגסמה יתשש עגרבו ,תרגסמ רדשל תרחא הנחת םג הלוכי שממ ןמז ותואב .הלש תבותכל
 תוקיספמ ןה .התוא ורציש תונחתה יתש ללוכ ,תושגנתהה תא תוהזמ תשרב תונחתה לכ .'תושגנתהיי תרצונ
 .(הנחתל הנחתמ הנושה) רתוי רחואמ דעומב תינש תוסנמו רודישה תא דיימ

 .תושגנתהל תורבתסהה סג הלוע - הלוע העונתה תמרש לככו ,תשרב תוליעפ תונחת רתוי שיש לככש רורב

 30%6-40% לעמ תסמעומה טנרתא תשרש חינהל לבוקמ .תשרה יעוציבב הדיריל תמרוג תושגנתהה תעפות

 םישרדנ םסהבש סימושייב .תויושגנתהה יובירמ האצותכ םיכורא הלש הבוגתה ינמזו ,תיביטקפא הניא

 .(אבה קרפב האר) ןומיסא-תעבט תותשרב םישמתשמ ,הבוט רתוי תודירש ןכו רתוי םיהובג םיעוציב

 :םייסיסב םיאנת ינש םייקתהל םיבייח יוארכ דקפתת תשרהש ידכ

 תויביס 576 לש ןמזמ הרצק תויהל תבייח י'תושגנתהה בחרמיי-ב רוזחו-ךולה תוטשפתהה תייהשה .1

 שיו ,תורדשמ ןיידע תונחתה יתשש ןמזב הרקת איה ,תושגנתה תמייק סאש חיטבמ רבדה .(57.6ט5)

 ,רודישה םויס רחאל הרקת תושגנתהה םא .תינש תורגסמ ןתוא תא רדשלו ,קיספהל תורשפא ןהל

 .דוביאל הכלה השעמלו ,הכרדל האצי רבכ תרגסמה

 ללוכ) טנרתא תונחת .תויביס 49 לע הלוע וניא (ופ6 רוציק) תורגסמה ןיב חוורמה ייתוצווכתהיי .2

 תוורמהו רחאמ .הבוט הטילק רשפאל ידכ תורגסמה ןיב 4.705 לש תוורמל תוחפל תוקוקז (םירחשמה

 תיביס לכ ךשמ ןכש ,תויביס 49 וא) 4.905 לש י'תוצווכתהיי תרתומ ירה ,9.6ט8 אוה תורגסמ ןיב ינקתה

 .(0.105 אוה



 :םינושה טנרתא ינקת תא ונרכה קרפה ךשמהב

 .הבע סקאוק לבכ לע הדובעל ,יסיסבה ןקתה - 10 8856 5 ₪

 .קד סקאוק לבכ לע הדובע - 10 8988 2 ₪

 .(אאא טזפ) םיככוסמ-אל ןופלט יטוחו (אטפפ) תוזכר לע תססובמה תשר - 10 84567 ₪
 .םייטפוא טנרתא יעטקמ - 10 8856 = ₪

 טנרתאה לש תרגסמה הנבמ תא וניאר ןכו ,םירזחשמהו סירביסנרטה תונוכת תא סג ונרכה המלשהל

 .(סויכ תלבוקמה איהש) ופשש 802.3 יייע תרדגומה תרגסמהו (פוא) ירוקמה

 ּה ל





 המדקה .1
 קללה ף לרמ > ,ניבב יטמינב בפ יינ מערת תכמה ורסינ הק תחפש מה חתהמהסל התממשה המטה נקמה

 תוזחל השק תויושגנתהה תעפות ללגבש וניארו ,טרתא תשר לש הדובעה תרוצ תא ונראית םדוקה קרפב

 "תיטרקומדיי איה (05%8ג/00) טנרתא לש תשרל השיגה תטיש .תשרה לש הבוגתה ינמז תא שארמ

 רודישה ףוסמ 9.605 לש ילמינימ ןמז קרפ הניתמהש יאנתב) הצרתש יתמ רדשל הנחת לכל תרשפאמו

 איה ףא הלוכי תרחא הנחת עגרה ותואבש ןוויכמ ,רדושת ןכא תרגסמהש ןוחטב לכ ןיא סלוא .(ןורחאה

 דימת תמייק :תיתורבתסטה איה טנרתא תשרל השיגה ,תורחא סילמב .תושגנתה תשחרתמ זאו ,רדשל

 .הרקי ךכש החטבה ןיא ךא ,תשרל סנכיהל תמייוסמ תורבתסה

 ,תושר הלביק םא קר תרגסמ רדשל הלוכי תמייוסמ הנחת .תויושגנתה ןיא (סייאט) ןומיסא תעבט תשרב
 רויצב ראותו 6 ףיעס אי קרפב רבסוהש יפכ) הנחתל הנחתמ תשרב דדונה ןומיסאה תא הלביק ,רמולכ
 הכרעהל ןתינ הבוגתה ןמז ,רמולכ ,תיטסינימרטד איה ןומיסא תעבט תשר לש הדובעה תרוצ ןכל .(2
 התוליעי םלוא ,טנרתא תטישמ הליעי רתוי וז הטיש - הובג תשרה לע סמועה רשאכ .קויד לש הבר הדימב
 .םיכומנ םיסמועב תדרוי סייאט לש תיסחיה

 ,1984 תנשב היגולונכטה תא הנושארל הגיצהש ,מבי יבח התיה ןומיסא תעבט תטישב הלודגה תכמותה

 הכומנ איה סייאט תותשר לש הצופתה תאז תורמל םלוא .1985 תנשב ופשפ 802.5 ןקת רושיאל האיבהו

 םיבצקל ועיגהו םינשה ךשמב ורפתשה טנרתא תותשרש רוכּול םג שי .טנרתא תותשר תצופתל האוושהב

 .קושב ןתצופת תא קזחמה רבד ,שיילסמ 1000-ו 100 לש

 :תשרל השיג תוטיש יתש דועב דדונה ןומיסאה תטיש תמשוימ ,ןומיסא תעבט תותשרל ףסונב

 המודב ,טרס-בחר (8ט) קיפא ךרואל תיראיניל תשר לע תמשוימה הטיש :(ןומיסא קיפא) דסאפח-םטפ ₪

 אצמל רשפאו ,802.4 הארקנו !פפשפ ןוגרא יייע תינקתל הכפהנ הטישה .(6אזצ) םילבכב היּויולט תשרל

 יייע חתופש) אוגס ארקנה דחוימ לוקוטורפ לעופ הילעמשכ ,רוציי תפצר לש תוביבסב םיתיעל התוא

 בצקב תאז הטישב תלעופ (2 ףיעס אי קרפב הרכזוהש) אחסאפד תשר םג .(66ח818ו (וסוסזופ תרבח

 .קושב טעמכ הצופנ הניא ןומיסאה קיפא תטיש ךכל רבעמ ךא .ש"לסמ 2.5 לש

 .אבה קרפב ראותתש ,שיילסמ 100 לש הריהמ תיטפוא תשרל השיג תטיש :?פספו ₪

 .(ופסש 802.5) תינקת ןומיסא תעבט תשר תלעופ דציכ הבחרהב ראתנ ןלהל
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 (דסאסה םוחפ) ןומיסא תעבט - ג'י קרפ

 טנמלאה .תונחתה לכ ןיב רבועה רוגס לולסמ תויהל בייח ,רמולכ ,תיגול תעבט תרוצב הייונב סייאט תשר

 םשב מבי י"ע רוקמב הארקנש ,(אטפ) תזכרה אוה ס"אט תותשרב יסיסבה

 .13.1 רויצב ראותמכ ,"תצווכמ תעבטיי השעמל אוה אאט-ה .(אוטופ18זוסח 400085 0חוז) 0

 לעפומ אל

 תצווכמ תעבטכ (א40) סייאט תזכר :13.1 רויצ

 ,(טדמ) םיככוסמ-יתלב ,(8זפ) םיככוסמ תויהל סילוכיש ,(4אש) םיטוח תוגוז 2 תרזעב אוגט-ל רבוחמ 80-ה

 סלוא ,םיככוסמ םילבכל דעונו ,ופאו הז 0סחחפסוסז ארקנ מבי לש ירוקמה רבחמה .םייטפוא םיביס וא

 רמולכ) קיר אובמה רשאכש תאזכ הרוצב הייונב תזכרה .םיליגר 80-45 ירבחמב תוכמותה תוזכר םג שי

 רבוחמו לעפומ 50-ה רשאכ .תעבטה תריגסל סרוגה ימינפ ףקעמ שי (לעפומ וניא וא רבוחמ וניא 80-ה

 םיטוח גוזו ,קס-ה ךרד תרבוע תעבטה .פ0-המ עיגמה םרוז יייע לעפומה רסממ תרזעב חתפנ ףקעמה ,אובמל

 .ינוויכ-דח רבגמכ ןכל שמשמ תעבטל רבוחמה 80-ה .תעבטל הרזח 80-המ עדימה תא איצומ (רודיש)

 אובמו (81) אוא6-וא אובמ ול שי ףסונבו ,תונחת רוביחל תואובמ 8 לעב אוה לבוקמה א-ה
 .13.2 רויצב ראותמכ ,רתוי הלודג תיגול תעבטל תוזכר רוביחל םישמשמה (₪0) 8וא6-00ד -
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 ךכ ,םיטוח תוגוז 2 תרזעב האבה תזכרב ₪וא6-וא אובמל רבחתמ תמייוסמ תזכרב ₪וא6-סטז אובמ

 תרגסנ תעבטה ,(םיחותפ םה 80-ו ₪1 רמולכ) תזכרה תא תינוציח םירבחמ ןיא םא .תרגסנ תעבטהש

 .13.1 רויצב ראותמכ ,המצע תזכרה ךותב

 :רמאלו סכסל רשפא

 ,תיגול תעבט איה תיאמצע (ווגט) תזכר לכ .תעבטב תורבוחמה ,תוזכר ףסוא איה ס''אט תייגולופוט

 .תיזיפ תזכרו

 :םה סייאט תשר לש םיפסונ םינייפאמ

 (טדפ) םיככוסמ-יתלב וא (9דפ) םיככוסמ םיטוחב שומיש ₪

 שיילסמ 16 וא 4 בצקב הדובע ₪

 ילאיצנרפיד רטסיצנמ דודיקב 885608ח6 רודיש ₪

 טדפ תליבכב תונתת 72 וא ,5פזפ תליבכב תונחת 260 דע תשרל רבחל רשפא ₪

 תודירשו יוביג .3
 = אד ל," תמכ ריי חמו .ךב "ובנה הגל חקר סלמה מ הק הכלקה הר הקמה סטמב המס הכהטסמהכטומההמתוקמחטתמקמטטטשקת ששמה

 .תולקת ינפב תשרה תדימע תלוכי תא רפשל ידכ ,םינבומ תודירשו יוביג יעצמא וסנכוה סייאט תותשרב

 ,םייוסמ ןווכב הכילומה (םיטוח גוז) תישאר תעבט :תועבט יתשמ תבכרומ תשרה ,13.2 רויצב ראותמכ

 יוביגה תעבטלו ,תישארה תעבטל תורבוחמ תונחתה לכ ליגר בצמב .ךופהה ןווכב הכילומה יוביג תעבטו

 ב וו רוה רבה רווק
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 תא לצנמה ,שדח לולסמ רצונ דיימ ,תישארה תעבטה תחתפנ איהשלכ הביסמ רשאכ סלוא .שומיש ןיא

 ינש ,לבכב קתנ שיש עגרב .תוזכר יתש ןיב רבחמה לבכה ערקנ 13.3 יסמ רויצב ,המגודל .יוביגה תעבט

 .תוזכרה יתשב תעבטה תא םירגוסו ,יטמוטוא ןפואב תאז םילגמ קתנה ידיצ ינשמ תואובמה

| 

 קתנ ינפב הנגה :13.3 רויצ

 .רצק עגרל וליפא דובעל הקיספה תשרהש ילבמ ,קתנה תדוקנ תא הפקעש השדח תעבט הרצונ

 תעבטה ךרואל תואה תוחינו ,תירוקמה תעבטהמ לופכ ךרוא תלעב איה הרצונש השדחה תעבטהש בל-סיש

 תורבוחמש ןכתי ילובגה הרקמב םלוא .םירבגמכ תושמשמ ןה תעבטה ךרואל תונחת שי םא .רתוי הובג אוה

 .תעבטה לכ ךרואל השעמל אוה תוחינה זאו ,דבלב תוכומס תונחת יתש

 :סיפסונ יוביגו הנגה יעצמא םימייק יסייאט תשרב

 .תשרה לש הרידס תוליעפ אדוולו קודבל הדיקפתש תדחוימ הנחת - (4סופ \וסחווסז) יביטקא רטנ ₪

 .ןלהל 6 'סמ ףיעסב ןתניי יוביגה ירטנו יביטקאה רטנה תוליעפ לע ףסונ טוריפ

 הגיא תבותכהש קדבנ ,הנחתל טווחה קדבנ ובש ,לוחתא ךילהת עצבתמ תשרל שדח בשחמ רוביח תעב ₪

 .השדחה הנחתה תלעפה לע תשרב םירחאה םיבשחמל העדוה תחלשנו ,הלופכ '

 .תולקת רותיאב עייסל ודיקפתש ,תשרב הנבומ (86800ח1חַפ) דחוימ תוקעזא ןונגנמ ₪



 ס/'אט תרגסמ הנבמ .4
 דב כה 200 ב8

 .13.4 רויצב םיראותמ סייאט תרגסמו ןומיטאה הנבמ

 ץכקדא תא
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 (םיתב) 1 1 1 6 6 4 1 1 5

 ;(תויביס 24) םיתב 3 תלעב הרצק תרגסמ אוה ןומיסאה

 .ןומיסא וא תרגסמ תליחת ןייצמה ,תויביס 8 לש דחוימ ףורצ - (519ז+ כ6|וחו(6ז) 50 ₪

 .קסקדוחממ :תויביט 8 לש ףורצ - (400685 0סהוזס]) 0 ₪

 (ךשמהב 8 תויביס סג האר) תורגסמ לש תויופידע תורידגמה תויביס וכ

 (הרקב וא םינותנ) תרגסמ ןייצמ 1 = ד ,ןומיסא ןייצמ 0 :ד

 ךרעה תא הנשמ יביטקאה רטנה .ייסיי ךרעל ללכ ךרדב תעבקנ .(אוסחווסז) רוטינ תיביס : ₪(

 ,תפסונ םעפ יביטקאה רטנה דיל תרבוע תרגסמה סא .ודיל תרבוע תרגסמה רשאכ ייַיי -ל

 .ןומיסא איצומו תרגסמה תא לטבמ יביטקאה רטנה

 ףוריצה .(ם) תופידעה תויביס ומכ הרוצ התואב תויונב ,(₪956ח/91ו0ח) "רומש םסוקמ* תויביס = ₪

 .םידחוימ םיכרצל תויופידע לש תומר 8 תאצקה רשפאמ 8 תויביס 3-ו פ תויביס 3 לש

 .תרגסמ וא ןומיסא ףוס ןייצמה ,תויביס 8 לש דחוימ ףורצ - (םח ם6|וחוז6ז) 6פ ₪

 ּה ו הכט יו רוב ומר וו



 (דס<(6ח ₪וחָפ) ןומיסא תעבט - ג'י קרפ

 םניאש םידחוימ תותוא םיללוכ אלא ,תוליגר תויביס םיללוכה םיתב םניא ש0-ו 58 םיתבה :הרעה

 ןכל .(ךשמהב 6 ףיעס האר) סייאט תורגסמב גוהנה ילאיצנרפיד רטסיצנמ דודיקל םימאות

 תא ןייצל םילוכי םהו ,סייאט תורגסמב םירחא תודשב סמצע לע ורזחי אל הלא םיתב ינש

 .תרגסמהו ןומיסאה לש םויסהו החיתפה

 םעפהש אלא ,ןומיסאה לש םיתבה תשולש תא תללוכ (13.4 רויצ) סייאט לש האלמה תרגסמה

 :םה תרגסמה לש תודשה .יי1י' ךרעה תא תלבקמ 40 הדשב ד תיביס

 .(ליעל האר) 50 ₪

 .(ליעל האר) 6 ₪

 תונושארה תויביסה יתש םא :הרקב וא םינותנ תללוכ תרגסמה םאה ןייצמה תיב - (תזגחוס ססחוזס]) ₪0 ₪

 תרגסמב רבודמ - יי00 ןה תונושארה תויביסה יתש םא ;םינותנ תרגסמ תאז - יי01"' ןה (לאמשמ)
 :המגודל ,תרגסמה גוט תא תועבוק תונורחאה תויביסה שולש ,הרקב תרגסמ לש הרקמב .הרקב

 (80800ח) הקעזא תרגסמ - 00 000 0

 (018וחו דסאסח) ןומיסאל השירד תרגסמ - 00 000 1

 יביטקאה רטנה יייע תרדושמה אאופ תרגסמ - 00 000 1

 תורחאה תונחתה לכ יייע תרדושמה 5 תרגסמ - 00 000 0

 .ןלהל 6 ףיעסב הנרבסות ולא תורגסמ

 איה ןושארה תיבב הנושארה תיביסה םא .(סיתב 6) דעיה תנחת תבותכ - (265!וח1וסח 1007655) כה ₪

 .תשרב תונחתה לכל וא ,תובותכ תצובקל רודיש שיש רבדה שורפ ,יי1יי

 םאו ייבותינה תיביסיי איה הנושארה תיביסה .(םיתב 6) רוקמה תנחת תבותכ - (50טזס8 400ז055) 5% ₪

 .דחוימ הדשב בותינ תוארוה שי י'1יי ךרעב איה

 .תרגסמב תואיגש תקידב - (זזאחופ 060% 56006ה00) 05 ₪

 .(ליעל האר) םפ ₪

 תיבב תויביסה .דעיה (אל וא) תנחת יייע וקתעוה םינותנה םא ןייצמה דחא תיב - (יזגחו6 518109) 5 ₪

 0 תויהל לוכי א) 00אא00א% ןה תויביסה ,רוקמה תנחת יייע תרדושמ תרגסמה רשאכ .4סאאסאא :ןה

 תרגסמה תא הנשמ דעיה תנחת ,דעיה תנחת יייע קתעוה הנכותו הטלקנ תרגסמה רשאכ .(1 וא

 הטלקנ תרגסמהש בצמ ןכתיי .התוא תקחומה ,רוקמה תנחתל הרזחב התוא תרדשמו ,11אא11אא-ל

 רדשת דעיה תנחת הז הרקמב .(ןיקת אל 505 ללגב לשמל) קתעוה אל הנכות ךא ,דעיה תנחת יייע

 .בוש תרגסמה רדשל םאה טילחת רוקמה תנחתו 10אא0!1אא ףורצה תא הרזתב



 הובגה ירפסמה ךרעה תלעב תיביטה תא הליחת סירדשמ סייאט תורגסמב יכ ןייצל בושח | :הרעה

 תיביסה תא הליחת םירדשמ ,תאז תמועל ,טנרתא תורגסמב .(א05+ 51ףחוסּחז 24 = ₪58)

 .(1.0051 51טחווספחז םוז = | 58) ךומנה ירפסמה ךרעה תלעב

 ודיש ךילהתל המגוד .5

 ראתמ 13.5 רויצ .לעופ ךילהתה דציכ המגודב הארנ ,סייאטה תרגסמו ןומיסאה הנבמ תא ונרכהש רחאל

 .4 דע 1-מ תונמוסמה ,תונחת 4 תלעב תשר

 תקיחמ בב קיה מחה ג הקתעה

 רורחשו
 ןומיסא

 הרבגה

 טייאט תשרל המגוד :135 רויצ

 תרגסמ רדשל הצור 2 הנחת .2 הנחתל ישפוח ןומיסא תרדשמ (יביטקא רטנ םג הרקמב איהש) 1 הנחת

 תרגסמ תחלושו ,י"1'-ל ייסיי-מ ₪6 הדשב ד תיביס תא הנשמ ,ןומיסאה תא ייתספותיי איה ןכלו ,4 הנחתל

 ,הרובע תדעוימ הניאש הטילחמ ,התוא תקדובה ,3 הנחתל העיגמ תרגסמה .13.4 רויצב ומכ תיארנה

 הנחתב תטלקנ תרגסמה .(תרגסמה לש הרבגה ךכ-בגא העציב 3 הנחת) 4 הנחתל האלה התוא תרדשמו

 הנשמ איה רשאכ ,תרגסמה רודישב הכישממ 4 הנחת .התוא הקיתעמו ,הל תדעוימכ התוא ההזמה ,4

 הנשמ ,יביטקא רטנכ תשמשמה ,1 הנחתב תעכ תטלקנ תרגסמה .11אא11אא-ל 00אא00אא-מ ₪5 הדשה תא

 ,תרגסמה תא תטלוק 2 הנחת .2 הנחת ןווכל רודישב הכישממו ,י1יי-ל יי0יי-מ ₪6 הדשב ₪ תיביס תא

 .3 הנחתל (א6 הדשב 0-ד) ישפוח ןומיסא תחלושו תרגסמה תא תקחומ ,רדסב לכהש ₪8 הדשב ההזמ

 ם א



 (דסאסח חוחָפ) ןומיסא תעבט - גיי קרפ

- )-[ + 

 . הרקבה ינונגנמו יביטקאה רטנה .6
 כ 2:76.0 4-90

 תא חתיטבהלו תשרה תוליעפ תא רקבל הדיקפתש ,תדחוימ הנחת תמייק תשרב יכ 3 ףיעסב רכזוה רבכ

 לעפוהש ןושארה בשחמה ללכ-ךרדב איהו ,(הסווטפ אוסחוזסז) 'ביטקא רטנ תארקנ וז הנחת .התוניקת

 יכ ךכל עדומ וניא ללכ הנחתה ליעפמ ,(אוס) תשרה סיטרכ יייע םיעצובמ רוטינה ידיקפתו רחאמ .תשרב

 עגרבו ,יביטקאה רטנה תויהל הלוכי תשרה תונחתמ תחא לכ ,השעמל .יביטקאה רטנה אוה ולש 80-ה

 רטנהש עגרב .(5ז8ח00ַע אוסחווסזפ) יי?וביג ירטניי תויהל תוכפוה רתיה לכ ,תמייוסמ הנחת ךכל הרחבנש

 רחא יביטקא רטנ דיימ רחביי ,(50-ה קותינ וא יוביכ בקע ,לשמל) ודיקפת תא אלמלמ לדח יביטקאה

 .תשרב רתויב ההובגה תבותכה לעב 86-ה היהי שדחה רטנה ,ללכ-ךרדב .תיטמוטוא הרוצב

 ,וינפ לע תופלוחש תורגסמ "ןמסמיי רטנה :םדוקה ףיעסב וניאר רבכ יביטקאה רטנה לש תחא הלועפ

 יפכ) רוקמה תנחת יייע קחמית אל תנמוסמה תרגסמה םא .י'1י"-ל ייסיי-מ 6 הדשב ₪ תיביס יוניש יייע
 תרגסמה תא קחמי ,א₪=1 תיביסה תא ההויש ,יביטקאה רטנה ינפ-לע בוש ףולחת איה ,(תורקל היה ךירצש
 .שדח ןומיסא איצויו

 רמולכ ,(8ו08 !!סחוזסז קז850ח1) 3! תארקנה תדחוימ תרגסמ רדשמ יביטקאה רטנה תוינש 7-ל תחא

 לכל תרדושמ איהו (4 'יסמ ףיעס האר) =6 הדשב םייוסמ ףוריצב תנייפאתמ תאזה תרגסמה .ייםייק ינאי

 לש (88) רוקמה תבותכ תא תארוק (13.6 רויצב 2 הנחת) המירזה ןווכב האבה הנחתה .תשרב תונחתה

 .ייהלעמלמ ןכשהיי רמולכ ,(אסאו הסווטס כ5וז68חו 6וףחפסז) אגט א תבותככ התוא תרמושו ,גאוק תרגסמ

 הכישממ האוס תרגסמ .הקתעוה תרגסמהש ושורפש ,11אא11אא-ל 00אא00אא-מ 5 הדשה תא הנשמ הנחתה

 ףוסבל .יוניש אלל ךישמהל תרגסמל תונתונו ₪8 הדשב "תמתוחייה תא תוהזמ תונחתה רתיו ,הכרדב

 ןומיסא איצומו ,ייהטמלמ ןכשהיי יייע ייהמתחוהיי תרגסמהש הלגמה ,יביטקאה רטנל תרזוח תרגסמה

 .(13.6 רויצ האר) ישפוח

 ,, <> הובעה<

 וא

 יביטקא רטנ

 כ א הנחה [ +7 וביג ירטכ --> חת

- ₪ 

 לא. הרבעה <

 7 רא = 8 תמותח 2

 אגא םושיר וחָפ םסוו ךילהת :13.6 רויצ



 תארקנה תדחוימ תרגסמ תרדשמו ןומיסאה תא תספות (13.6 רויצב 2 'סמ) האבה הנחתה

 2 הנחתת לש 54 תבותכ תא תמשור 3 יסמ הנחת .תשרב תונחתה לכל ,(5ו8ח00ע !וסחווסז קז656ה1) 5

 תוריבעמ 1-ו 4 'סמ תונחת .האלה תרדשמו ,=8 הדשב תרגסמה תא ייהמיתחמיי ,הלש אגטא ןורכזב

 3 יסמ תונחת .ישפוח ןומיסא תררחשמו התוא תקחומ 2 יסמ הנחת ףוסבלו ,יוניש אלל תרגסמה תא

 .ךילהתה לע תורזוח 4-ו

 תבותכ הנחת לכב תמשרנ ךילהתה ףוסב .וחָפ ₪01! ארקנו תוינש 7-ל תחא ,רומאכ ,ךשמנ הו ךילהת

 לע חווד דיימ תחלוש ההזמה הנחתה ,אגטא תובותכמ תחאב יוניש שי םא .(אטא) ייהלעמלמ ןכשהיי

 תורומח תועיגפ ההזמ תשרהו הדימב ,(86800ח) הקעזא תורגסמ רודיש ךרוצל תוצוחנ אגטא תובותכ .ךכ

 תורדגומה ,הקעזא תורגסמ תחלוש איה ,עגפנ (אאטא) ןכשהש תדשוח תמייוסמ הנחת םא .(פז0 םזזסזפ)

 .(4 ףיעס האר) 6 הדשב םייוסמ ףוריצ יייע

 .םימעפ 8 ןמצע לע תורזוח ןהו ,(אגטא) הדושחה הנחתה תבותכ תא תוללוכ (865900ח) הקעזאה תורגסמ

 לע תוקידב עצבלו תעבטהמ המצע תא קתנל תבייח איה ,התבותכ תא ההומ אגטא-ה תנחת רשאכ

 תנחת - אל םא .תעבטל שדחמ תרבחתמ איה ,החלצהב תורבוע תוקידבה םא .(1088 1650) הלש טווחה

 ,הלקת שיש השיגרמ ןיידע הקעזא תורגסמ הרדישש הנחתה תוינש 26 רובעכ םא .תקתונמ תראשנ אטא

 קתנתמ לוקתה טנמלאה רבד לש ופוסב .טווח תוקידב המצע לע תעצבמו ,תשרהמ המצע תא תקתנמ איה

 .תשרה להנמ לש תינדי תוברעתה תשרדנ - אלו הדימבו ,תשרהמ

 !שדח יביטקא רטנ רחבנ ךיא

 ינש ההזמ (13.6 רויצב 2 יטמ) הכומסה הנחתה .לועפל קיספה יביטקאה רטנה םייוסמ עגרבש חיננ

 !8זחו דסאפח תוארקנה תורגסמ רודישב הליחתמ איה זאו ,(ךרעל תוינש 15) אופ תרגסמ אלל םירוזחמ

 סושרל הלוכי הנחת לכו ,תונחתה רתי ןיב תורבוע הלא תורגסמ .4 ףיעסב רדגומכ ,(ןומיסאל השירד)

 .תשרב רתויב ההובגה תבותכה תלעב הנחתה תרחבנ ףוסבלש ךכ ,(רתוי ההובג איה םא) התבותכ תא

 איה .תשרה לש יביטקאה רטנל הכפהנ איה ,המצע לש סוגוחו דסאסח תורגסמ 3 הטלק וז הנחת רשאכ

 ןכמ רחאלו ,םימייקה םינומיסאה לכמ תשרה תא יי'תוקנייל (פטזָפפ תארקנה) תדחוימ תרגסמ תחלוש

 .הלשמ שדח ןומיסא תרדשמ

 :םה יביטקאה רטנה לש םיפסונ םידיקפת

 ןועשל תונרכנתסמ ןהו ,ם11 לגעמ שי תונחתה רתי לכב .תשרהמ ואז יוקינו ןועשה לש יזכרמ ןורכניס ןש

 .יביטקאה רטנה יייע עבקנש

 ,ןומיסטאהש ךכ ,(5חוא ₪פָופ6ז לש לגעמב שומיש יייע) תשרב תויביס 24 לש תילמינימ הייהשה תריצי ₪

 .ולוכ תא רדשל המייס סרטב ותוא הרדישש הנחתל רוזחי אל ,רתויב הרצקה תרגסמה אוהש

 ןומיסא לש םדקומ רורחש ,7
 ו דאוס שלו רוש ליהללת ללחום לוי ריפוד רב ריר |

 הרבע תרגסמהש רחאל קר תרדשמה הנחתה יייע ררחוש ןומיסאה (שיילסמ 4) תירוקמה סייאט תשרב

 לכ ךשמב ייהסופתיי תשרהש רבדה תועמשמ .(5 ףיעסב ראותש יפכ) הנחתל הרזתו תעבטה לכ ךרואל

 .שיילסמ 4 לש בצקב םיתב 50-100 רודישל הוושה ןמז ,רוקמה תנחתל התרזח דע ,תרגסמה לש בוביסה ןמז

 ה רו רו



 (דסאסח ₪וחפ) ןומיסא תעבט - ג'י קרפ

 וא ,םדקומ ןומיסא רורחש לש תילנויצפוא הנוכת הללכ איה ,שיילסמ 16 תסריג לע הזירכה מבי רשאכ

 רמגב דיימ ןומיסאה תא תררחשמ תרדשמה הנחתה ,וז הטישב .(םזוע דסאפח ₪6/6856) טד :תילגנאב

 תולוכי תעבטבש רבדה שוריפ .תפסונ תרגסמ רדשלו וב שמתשהל הלוכי תרחא הנחתו ,תרגסמה רודיש

 .םירפתשמ הלש הבוגתה ינמזו תשרה תוליצנש רורב .תחא הנועבו תעב תורגסמ המכ סייקתהל

 תשר התואב ,ןכ-ומכ .דחא ןומיסא הל שי ןיידע ,תורגסמ המכ תובבוט תעבטבש תורמלש שיגדהל שי

 .םזח ילב תונחתו םזא תנוכת םע תונחת אתווצב לועפל תולוכי

 ילאיצנרפיד רטס'צנמ דודיק .8
 לד. רב המנה ווכ בלתות נעמה כה מק כחססהקטקנ/הנמטפטחהסטהקס הוכה

 דודיקב תדבוע סייאט תשר תאו תמועלו ,רטסיצנמ דודיקב תדבוע טנרתא תשרש סדוקה קרפב וניאר
 .וזל תחתמ וו ,דודיקה תוטיש יתש תא ראתמ 13.7 רויצ .ילאיצנרפיד רטסיצנמ

 רטס'צנמ

 רטס'צנמ

 ילאיצנרפיד
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 תויביס לכ ןכו ,(חתמ תיילע שי תיביסה עצמאב) רבדה ותוא תוארנ "1יי תויביס לכ רטסיצנמ דודיקב

 תיביסה עצמאב חתמ יוניש שי ילאיצנרפיד רטסיצנמ דודיקב םג .(חתמ תדירי שי תיביסה עצמאב) יי0"

 יתש תא המגודל האר) תרחא תוארהל תולוכי תויביס ןתוא סלוא ,(הנבומ ןועש םג ללוכ תואה רמולכ)

 הניא י1י' תעפוהו ,חתמה תמר תא הנשמ יי0יי תעפוה ילאיצנרפיד רטסיצנמב .(תונושארה י'1יי תויביס

 .חתמה תמר תא הנשמ

 :ןה סייאט ימושייל רחבנ ילאיצנרפיד רטסיצנמ דודיקש תוביסה

 .תוערפה ינפב ןיסח רתוי אוהש ררבתה ₪

 ,םיטוחה וכפהנ תועטב םא .(יאר תנומתב ומכ) תויכפוה ןה "1"-ו יייי תויביטה רטסיצנמ דודיקב ₪

 .תורקל הלוכי הניא תאזכ העפות ילאיצנרפיד דודיקב .(ךפהלו ,יי1יי-ל ךפהיי יי0יי) וכפהתי תויביסה לכ



 םיללוכ הלא םיתב ינש ,השעמל .תוליגר תויביס םיללוכ םניאש ₪פ-ו 55 םיתבה ורכזוה ליעל 4 ףיעסב

 עיפוהל הנלכות אל הלאה לגה תורוצש ךכ ,ילאיצנרפיד רטסיצנמ דודיקמ (\וסופווסחפ) תונווכמ תוגירח

 ןומיסאה לש םויסהו החיתפה תא ןייצל םילוכי םפ-ו 80 םיתבה ןכל .סייאט תורגסמב םירחא תודשב

 .םישובישל ששח אלל ,תרגסמהו

 יקוחמ םיגרוח א-ו 0 םינמיסה ינש .(נא14א1ו₪) םפ לשו (1א046000) 50 לש לגה תרוצ תא ראתמ 13.8 רויצ

 תא הכישממ 4 תיביט .(י'תויקוחיי תויביסב ומכ) חתמ תציפק ןיא תיביסה עצמאבש רחאמ ,דודיקה

 תויביסה .(שרדנכ התיעצמאב אלו) התליחתב חתמה תמר תא הנשמ א תיביס וליאו ,תמייקה חתמה תמר

 תאזש תנייצמ טס תיבב !=1 תיביס .וקה לע רשי חתמ לש תורצוויה עונמל ידכ ,דחיב דימת תואב א-ו 4

 .תואיגש ןוקיתל תשמשמ = תיביסו ,תופסונ תורגסמ ךשמהב שיו (וחופזחחפ01819) םייניב תרגסמ

 םפ-ו פס יתב :13.8 רויצ

 ה ה



 (דסאסח חוחפ) ןומיסא תעבט - ג'י קרפ

 < ט"אטו טנרתא תאוושה 9

 .סייאטו טנרתא לש תוירקיעה תונוכתה תא הוושמ האבה הלבטה

| 

 72 (טדש) 13 ילמיסקמ יסמ

 260 (5דש) תונחת לש

 4,048 (4א) תרגסמה לדוג 8|-.

 16,192 (16א)) (םיתב)

| 
| 

 גותימ גותימ תובחרה
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 ה"י קרפ םוביפ רח
 5 5 פג מב יניר פרק בעדה הבט דקת גמהלמקקנ הסלע קסמה

 ןפואב תולעופ סייאט תותשר ,טנרתא תותשרל דוגינב .זפפפ 8025 וא ,סייאט תותשר תא ונרכה הז קרפב
 ,ןומיסא הלביקש הנחת לכל תרתומ תשרל השיגה .יוזיחל תונתינ ןהלש הבוגתה ינמזו ,יטסינימרטד
 .ןמזה לכ תשרב ייבבותסייי ןומיסאהש חיטבמ דחוימ ןונגנמו

 םה סייאט תותשרב םישמתשמה .םינשה ךשמב הדי לע םדוקו ,מבי יבח יייע חתופ סייאט לוקוטורפ
 תשרה .םהל םיבושח תודירשה תלוכיו תיטסינימרטדה הלועפהש םישמתשמ וא ,מבי דויצ ישמתשמ בורל
 .ש"לסמ 16-ל התלע ךשמהב ךא ,ש"לסמ 4 לש בצקב הדבע מבי לש תירוקמה

 סייאט תשרב םלוא .טנרתא תשרב םג עצובמש יפכ ,(אזס) תשרה יסיטרכ יייע םשוימ סייאט לוקוטורפ
 רבגתהל תלגוסמ תשרהו ,התונימזו התונימא תא תולעהל הרטמב ,םיבר הנגהו יוביג יעצמא ובלוש
 תוציפנל תוביסה תחא וזו ,טנרתא יסיטרכמ רתוי םירקי סה סייאט יסיטרכ ןכל .תולקת רפסמ לע המצעב
 .סייאט תותשר לש רתוי הכומנה

 וא ,(א1ג0 ןוגכ) תוידועיי תויהל תולוכיש ,(וזוטפצ) תוזכר תרזעב השענ סייאט תותשר לש יזיפה סושייה
 לש ייטניטלומיי תוזכר ןוגכ) םירחא םילוקוטורפו ,סייאט ,טנרתאב הכימת תובלשמה תוירלודומ תוזכר
 תויהל םילוכיה ,(4ש) םירוזש םיטוח תוגוז ינש תרזעב השענ תוזכרל תונחתה רוביח .(יגדאמ תורבח
 תא םג םירבחמ הליבכ יעצמא סתואב .םייטפוא םיביס וא ,(שצפ) םיככוסמ יתלב ,(81פ) םיככוסמ
 .(80-ל ₪1) וזל וז תוזכרה

 ה ו





 ייםיקזחיי םיבשחמל רתוי הובג טרס-בחור קפסל הרטמב הננכותש ,(1/גא) תימוקמ תשר איה זפסו-ה

 תומייקה סייאטו טנרתא תותשר םהל ועיצהש טרסה-בחורב וקפתסה אלש (תגוח 9095 וא םיתרש :ןוגכ)
 .(הפוקת התואב שיילסמ 10 וא 4)

 :תואבה תוירקיעה תונוכתה שי פסו תשרל

 יטפוא-ביס אוה תרושקתה ךוות ₪

 (סייאטל המודב) הלופכ תעבט - היגולופוטה ₪

 ןומיטא תרבעה - תשרל השיגה תטיש ₪

 שיילסמ 100 - הדובעה בצק ₪

 (תעבטה ךרואל) מייק 100 - תשרה חווט ₪

 סיביסב שומישה .אאפו א3ד9.5 ארקנו 1986 תנשב ססרופ ןקתה ,האפו ןוגרא יייע התשענ זפפו-ה תניקת

 תשרה לש הדובעה חווט תא ביחרה םג ךא ,(שיילסמ 100) הובגה הדובעה בצק תא רשפיא םייטפוא

 םיסחייתמ ןכלו ,המלש ריע ףיקהל הלוכי תעבטה הלאכ םיקחרמב .מייק 100 לש תעבט ךרוא ידכ דע

 תווטה הבש !גא תשרכ אלו ,(או6וזסקסווזגה ז68 \ססאסזא=\גא) תלנאטילופורטמ תשר לאכ פסו תשרל

 יתלב תשר איהש (\וט6 הז8 \6ושסזא) אגא גשומה תא ריכזנ הז רשקהב .םידדוב מייק רפסמל לבגומ

 .ושגא תשר הניא "פפו-ש רורב ןכלו ,(יוכו ןופלטה תשר ,א.25 :ןוגכ) םיחווטב תלבגומ

 :םיאבה םימושייה תשולשל רקיעב "פפו תותשרב םישמתשמ ןהיתונוכת ללגב

 זכרמב םיבשחמ :ןוגכ) דחוימב הובג טרס-בחור םישרודה םיטנמלא תרבחמה ,הריהמ תימוקמ תשר .א

 .(8806-6ח0) "תירוחא תשריי םיתיעל םיארוק הזכ גוסמ תשרל .(בושיחה

 תותשר תורבחמ ןכו ,תשרה לש ייסידבכייה םיבשחמה תא תורבחמה ,(8ּגסאפסחפ) תיתשת תותשר .ב

 ראתמ 14.1 רויצ .(םיאבה םיקרפב ריכנ םהיתונוכת תאש) םיבתנ וא םירשג תרזעב תוליגר [ א

 .הזכ יסופיט סושיי

 .'וכו ,םיימוקמ םיתרש ,תוריהמ הדובע תונחת תרבחמה (=זסח(-6ח0) "תימדקיי תימוקמ תשר .ג



 =םפו - דיי קרפ

 ב 0 -

 טנרתא תשר סט"אט תשר
 תיתשת תשרכ זפפו-ה :14.1 רויצ

 ץםפו תייגולופוט .2
 וו
 סלל 1200

 .תחא-לכ שיילסמ 100 לש בצקב םידגונמ םינווכב תולעופה תועבט יתשמ תבכרומ הליגר פפפו תשר

 םילצנמ םיתיעל .תישארה תעבטל קזנ םרגנ רשאכ תלעפומו ,היינשל יוביגכ תשמשמ תחא תעבט ללכ-ךרדב

 ,וטוווחסט6 גוסמ יטפוא-ביס היה ירוקמה ךוותה .מייק 200 לש חווט לבקל ןתינ זאו ,תחא תעבט קר

 ןיב קחרמה תלדגה רשפאמ 5זחַפוְפַוסְסַפ גוסמ יטפוא-ביס .ןהיניב מייק 2 דע תונחתה תקחרה רשפאמה

 תארקנה היגולונכט) ימוקמ רושיקל םירוזש םיטוחב שמתשהל רשפא ןכו ,מייק 60 דע תונחתה

 .500 דע עיגהל הלוכי תשרל םירבוחמה םיטנמלאה תומכ .(60קס6ז םוַפו8] 2818 !ח10ז1806 = 601



 :סיטנמלא יגוס 4 רידגמ (4א5ו א3.16650 9314-3) "פסו ןקת

 םיביס ינשל תרבוחמה הנחת - (םטצו 1180790 5191וסה) 005 ₪

 דדוב ביסל תרבוחמה הנחת - (81חַפ6 תו180ה60 5ו91ו0ח) 5%5 ₪

 םיביס ינשל תרבוחמה תזכר - (םטּו 118080 60ה08ה1ז9ו0ז) 20 ₪

 דדוב ביסל תרבוחמה תזכר - (5חַפופ ה080ח90 00ה09ת1ז910ז) 540 ₪

 .תשרל םירבחתמ הלא סיטנמלא דציכ ראתמ 14.2 רויצ
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 שי הלא םיטנמלאל .פ46 וא 045 גוסמ סיטנמלא קר סירבחתמ ,םיביסה ינש תלעב ,הבוגמה תשרל

 :8-ו ג םיארקנו ,הלופכה תשרל םירבחתמה (שסזופ) תואובמ ינש

 תאצוי תינשמה תעבטה ,תסנכנ תישארה תעבטה - 8 אובמ ₪

 תסנכנ תינשמה תעבטה ,תאצוי תישארה תעבטה - 8 אובמ ₪

 תוזכרל .(8806) 8 גוסמ תואובמל םירבחתמה (₪9518ז) ₪ גוסמ תואובמ ףסונב שי 046 גוסמ תוזכרל

 5 תואובמל סירבחתמה סיפסונ ₪ תואובמו ,(כ80-ב ₪ אובמל רבחתמה) דחא 5 אובמ שי 540 גוסמ

 .540 וא 545 תונחת לש

 ₪---הההחההרההההההרההההרהררהרההחהרהרהררררהההרההההההההההההרדרההההרהההההההההרררדהרההההההההההרההרההרדההרהההההההההדהההההההרההההרההררההההההההרדהההרההההה-6 .םהיניבש רשקהו ,;פסו תואובמ תרדגה תא טרפמ 14.3 רויצ
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 תישאר תעבט

 "פםפו תואובמ תרדגה - 14.3 רויצ

 ראתמ 14.4 רויצ .ץפסו-ה יביס גוזל תורבוחמה תורחא 46 תוזכר יתשל 540 תזכר רבחל תורשפא תמייק

 ארקנ הזכ רוביח .תודרפנ תוזכר יתש לש ₪ תואובמל תורבוחמ (8,4) הלש תשרה תואובמש פ46 תזכר

 רויצב ומכ) דחא פא0-ל לופכה תויבה תטישב רבחל ןתינ 545 תנחת םג .(פטגו חסחווחפ) "לופכ תויבי"

 .םידרפנ 040 ינשל וא ,(4

 תישאר תעבט
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 קר תרבוע תינשמה תעבטה וליאו ,תשרב םיטנמלאה לכב דימת תרבוע תישארה תעבטהש בל-םיש
 תוזכר תשולש ןיב תפסונ תינשמ תעבט הרצונש םיאור ונא 14.4 רויצב .546 וא 05 גוטמ םיטנמלאב
 תמייק .ולש לופכה תויבה ירוביחמ דחאב הלקת לש הרקמב ןותחתה פ0-ה לע ןגהל הדיקפתש ,6
 .יוביג לכ ןיא הזכ הרקמבו ,14.5 רויצב ראותמכ 546 תווכר רשרשל תורשפא םג

 תורשרושמ 546 תוזכר - 14.5 רויצ

 ראותמכ ,תצווכמ ;פפו תעבטכ תשמשמ ,ייסיחותפיי הלש תשרה ירוביחש אוהש גוס לכמ תזכרש רורב

 .14.6 רויצב

 תזכר

 "החותפ"

 תצווכמ תעבטכ "פפו תזכר - 14.6 רויצ
 כ בש שש-בש כ

 רווה וורו וורו יויו ור
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 סילימב וא) 500 דע עיגהל הלוכי תשרל תורישי םירבוחמה םיטנמלאה תומכ ףיעסה תליחתב רומאכ

 םיטנמלאה לא תורבחתמה תונחתה תומכל הלבגמ לכ ןיא סלוא .(8-ו ג גוסמ םיקשממ 1000 תורחא

 .הלאה

 ,,,ןומילא - תעבט תשרכ ?םפו-ה 3
 דג יבע שת ב" ככנר של קהל פלס של הסה הקמ הק חבה טפט

 רורחשה תטיש תא וניאר (גי קרפב) 7 הקסיפבו ,סייאט תשר לש הלועפה ןורקע תא ונרכה םדוקה קרפב

 הכפה תאז הטיש "פפו תותשרב .שיילסמ 16 לש סייאט תותשרב תירשפאה ,(םזמ) ןומיסאה לש םדקומה

 בצקומה םייוסמ ןמז ךשמב) תורגסמ רפסמ רדשל הלוכי ,ישפוח ןומיסא תלבקמה ?פפו תנחת .תינקתל

 ,תרדשמה הנחתל תורזוח תורגסמה רשאכ .האבה הנחתל ןומיסאה תא תררחשמ איה רודישה רמגבו ,(הל

 .תשרה ןמ תורגסמה תא קלסל התוירחאב

 :םיגוס ינשמ םיתורש עיצהל הלוכי =פסו תשר

 הנותנ תומכ רדשל לכות הנחת לכ ,חטבומ טרס-בחור םישרודה םימושייל - םיינורכניס םיתוריש ₪

 ."ססו תשרב םיילנויצפוא םה הלא םיתוריש .ןומיסאה תא תלבקמ איהש םעפ לכב עדימ לש

 תונחתל הצקומ (ינורכניסה טרסה בחורב שומישה רחאל) רתונה טרסה בחור - םיינורכניסא םיתוריש ₪

 .תימניד הרוצב

 .םדוקמ ונרכהש הלאל םיהז סניא ,"פסו-ל רשקהב ינורכניסאו ינורכניס םיגשומהש בל-סיש :הרעה

 דדחד ארקנה ,ןומיסאה לש עצוממה ןנכותמה בוביסה ןמז תונחתה יייע עבקנ תשרה תלעפה תעב
 אוהש ,ןומיסאה לש יתימאה בוביסה ןמז רמייט יייע דדמנ הנחת לכב .(דזָמפו דסאפה ₪0191וסח דוחוס)
 ארקנ הז רמייט .הנתת התואב תמדוקה העפוההו ןומיסאה לש תיחכונה העפוהה ןיב ןמוה שרפה
 ינומיסאה תקזחה ןמזיי ארקנ זחד ןיבל דדד ןיבש ןמזה .(דסאפח ₪0181ו0ה דוחוסז) זחד
 .ינורכניסא תורישב תורגסמ רדשל הנחתל רתומש ןמזה אוהו (דסאשה ₪ס!61חַפ דוח6 = דמד)

 .ןמז תודיחי 15 = דדחז עבקנ הבו ,תונחת עברא תלעב "פסו תשר חיננ ,הדובעה תרוצ תא שיחמהל ידכ

 14.7 רויצ .ןמז תודיחי 3 ךשמב (ינורכניס תוריש) תוחטבומ תורגסמ רדשל הלוכי הנחת לכש עבקנ ףסונב

 .תונחתהמ תחא לכ תוליעפ תא ראתמ



 ומיסא = ןומיסא
 בקתמ | ררתושמ / 1
 ן6----- 5!=7₪-----*)

 ץפפו תשר תוליעפ - 14.7 רויצ

 ךשמב הרדיש איהו ,(=0 עגרב ןומיסא הלביק 4 הנחתש חיננ .ג הנחתב 0=זחז רמייטה ךילהתה תליחתב
 תורגסמ רדשל ,תיטרואית ,הל רתומ דחד<15-ו רחאמ .(הל רתומש יפכ) ינורכניס עדימ ןמא תודיחי 3
 איה +=7 עגרבו ,תופסונ ןמז תודיחי 4 ךשמב תוינורכניסא תורגסמ תרדשמ איהש חיננ .תוינורכניסא
 =2-ו (תוינורכניס ןמז תודיחי שולש) 3=8 ךשמב תרדשמ איהו דאז =7 םייק 8 הנחתב .ןומיטא תררחשמ
 דחז =12 םייק 6 הנחתב .6 הנחתל ןומיסא תררחשמ איה +=12 עגרב .(תוינורכניסא ןמז תודיחי יתש)
 ןומיסאה .רדשל המ הל ןיאש חיננ ךא ,תוינורכניסא תורגסמ דוע רדשל הל רתומ .3=8 תרדשמ איהו
 ,3=5 קר רדשל רתומ הנחתל ,דחד=זדמד עגרכו רחאמ .דחד=15 הבש ,פ הנחתל 15=1 עגרב עיגמ ישפוחה

 .דחז -18 םייק סשו ,ג הנחתל ישפוח ןומיסא הריבעמ איה .ינורכניסא תורישב תורגסמ רדשל הל רוסאו

 .דבלב ינורכניט עדימ תרדשמ איהו ,ינורכניסא עדימ רדשל א הנחתל רוסאש יאדווב דחד>דדפד-ו רחאמ

 .שרדנה יפל תשרב טרסה-בחור תא ןהיניב תוקלחמ תונחתהו ,המוד הרוצב ךישממ ךילהתה

 תרגטמהו ןומיסטאה הנבמ .4
 7 דיל |הנ קמ חה שנעה דע ב רג ד, פי טעפמ כי נרטסב טכ רנתל הת כת /מטמעהספאטאממסקמתהפהת הפ טטהמהתהממאההממאתההמ

 האר) םייוניש רפסמ שי יכ-םא ,סייאטב ונרכהש הלאל דואמ םימוד זפפו לש תרגסמהו ןומיסאה הנבמ

 .(14.8 רויצ

 ה 2-75 57-99 4-הההה-ה--הההההההההההההההההההההחההההההההחההההההההההההההההההההההרהההרההההרההההההההרהרההטרההההרהקרדדהרהההההה-הררררההרחחחחרהההלדדההההר8
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 ה
 (א"כ תויביס 4) תויעיבר 4----- >]2

 הב
000 

 פסו לש תרגסמהו ןומיסאה הנבמ - 14.8 רויצ

 תורגסמ ונבנ סהמש (תויביס 8) םיתבל דוגינב ,(אייכ תויביס 4) תויעיברמ םייונב "פפו תרגסמ לש תודשה

 .טייאטו טנרתא

 :תודש 4-מ בכרומ ןומיסאה

 המוד הדש) תטלוקה הנחתב ןועשה תא ןרכנסל ודעונש ,יי1יי לש תויעיבר 12 תוחפל - (קזס3וחטו6) קה ₪

 .(טנרתא תרגסמב סג ונרכה

 .(תרגסמה וא) ןומיסאה תליחת ןויצל ,(0,6 םינמיסה) תויעיבר יתש - (519ז1ווהַפ ם6!זחוופז) 50 ₪

 01 תי: 2222 :תרגסמה גוס תא תונייצמה תויעיבר יתש - (עזגחו6 00ח1זס]) 6 ₪

 תינורכניטא תרגסמ ןייצמ 0 :(01885) 6

 תינורכניס תרגסמ 1

 (תויעיבר 4) תויביס 16 ושוריפ !<<0 | הדש ךרוא) ₪

 (תויעיבר 12) תויביס 48 ושוריפ 1 :(תובותכה

 ₪6 תרגסמ ןייצמ 0 :(תסזחוהו) ==

 116 תרגסמ ןייצמ =<1

 הרקב הדש 7

 .ןומיסאה ףוס ןויצל (ד,ד םינמיסה) תויעיבר יתש - (םחוהַפ סווחוווסז) ₪ ₪



 :םיאבה תודשהמ הייונב תרגסמה

 .ןומיסאב ומכ - פג ₪

 .ןומיסאב ומכ - 80 ₪

 .ןומיסאב ומכ - 0 ₪

 .תויעיבר 12 וא 4 ,דעיה תנחת תבותכ - (כ051וה81וסה 4007655) כה ₪

 .תויעיבר 12 וא 4 ,רוקמה תנחת תבותכ - (50טז06 4007655) 5% ₪

 .(םיתב 4500) תויעיבר 9000 דע ,םינותנ - סאד ₪

 .(תויעיבר 8) 6080-32 סתירוגלא לע טסובמ ,תואיגש ןוקת הדש - 505 ₪

 .תחא היעיבר לש ךרואב לבא ,ןומיסאב ומכ - טס ₪

 :תואבה תויעיברה תא תוחפל ליכמ - (=ז8וופ 519105) 5 ₪

 .האיגש התלגתנ םאה - (םזזסז) =

 .תבותכ יוהיז - (4667655)
 .הקתעוה תרגסמה - (ס0ץ) 0

 ;ספו לש םילוקוטורפה תובכש .5
 ו 0

 הבכשה) הנושארה הבכשה .(סייאטו טנרתא ומכ) 051-ה לדומ לש תונותחתה תובכשה יתשב לעופ "פפו-ה

 :(14.9 רויצ האר) תובכש-תת יתשל תקלוחמ (תיזיפה

 (קוּוצ) תיזיפה הבכשה לוקוטורפ ₪

 (שחעפוס8ו ₪60וטה 0606ח06ח1=ק0) ךוותל ךוותמ הנושה ,יניפה קשממה ₪
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 -ססו

 ,דודיק :ןוגכ) םימושייה לכב תומייקה ,תועובקה תויצקנופה ןיב דירפהל הדעונ תובכש-תת יתשל הקולחה

 רבחמה גוס ,רודישה תמצוע ,ביסה גוס :ןוגכ) יזיפה קשממה גוסב תויולתה תויצקנופה ןיבל ,(יוכו ןורכניס

 תונתשהל יושע פאופ תבכש-תת וליאו,םינקתהה לכל ףתושמ (פזוצ) תיזיפה הבכשה לוקוטורפ ןכל .(דועו

 .דויצל דויצמ
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 :תובכש-תת יתשל איה ףא תקלוחמ היינשה הבכשה

 .(ותוא ונרכה רבכש) ופשפ 802.211.0 לוקוטורפ ₪

 לפטמ ,תורחאה 1. גא תותשרב ומכ .האפו א3.139 / |50 9314-2 םינקתב רדגומה ,אואס השיגה לוקוטורפ ₪

 .תובותכה לוהינו ןומיסאב לופיטה ,תואיגש תקידב ,תורגסמה תריציב ₪0 לוקוטורפ

 ,ושש= תחפשמ לש (/גא) תוימוקמה תותשרה לכ לעמ ייצריי אוה .פספו ינקתמ קלח וניא 11.0 לוקוטורפ

 ,טנרתא - [גא לכ לעמ ףוקש ןפואב ץורל לוכי ,ו16 לעמ בתכנש סושיי לכ :יידודיב תבכשיי ןיעמ הווהמו

 .והשלכ יונישב ךרוצ אלל ,"פסו וא סייאט

 הניאש ,(51800ה !!3ח306ח00ח1 "טחסווסח) 51ד תארקנה תדחוימ לוהינ תייצקנופ שי שפפו-ל ,ךכל ףסונב

 .התוליעפ תא רטנמו רקבמ אוהו ,הדובעה תנחת ךותב אצמנ 5אוד-ה .סייאטו טנרתא תותשרב תמייק

 :םה פאוז-ה ידיקפת

 .לוקתה טנמלאה ביבס י"םיפקעמ" תריצי יייע ,תעבטב תולקת ןוקיתו רותיא - תעבטה לוהינ ₪

 .תשרהמ הנחתה לש האיציהו הסינכה לוהינ - תורבחתהה לוהינ ₪

 ,הנכש הנחת לע חווד תורגסמ :ןוגכ) תונוש הרקב תורגסמ תרזעב תעבטה תוליעפ לש תפטוש הקידב ₪

 .(דועו המצע הנחתה לש סוטטס חוויד



 לוקוטורפב שמתשהל םויכ הייטנ שי ,(58וד) "פפו תשר לוהינל יפיצפס ןקת םייקש תורמל | :הרעה

 .1גא תותשר לכב לבוקמה ,פאאופ עודיה לוהינה

 :םסיאבה סייניפה םיקשממה םירדגומ אופ תבכש-תתב

 קחרמ ,1300חזח רודיש לג ךרוא ,(ינוציחו ימינפ רטוק) 62.5/125%, !טוזוחוססש ,יטפוא ביס = :וואוק-קוופ ₪
 ."ספו ימושייב רתויב ופנה ביסה והז .מ"ק 2 - תונחת ןיב ילמיסקמ

 .מייק 60 - תונחת ןיב ילמיסקמ קחרמ ,8.7/1250 ,51חַפו8ִחסַהָפ יטפוא ביס = :5;-קווק ₪

 .ימ 500 ילמיסקמ קחרמ ,200/230% ,(סוא 0051) לוז יטפוא ביס | :107-קאוס ₪

 ,תזכרל הנחת רוביחל םישמשמה ,(טזפ) םיככוסמ יתלב וא ,(8דפ) םיככוסמ תשוחנ יטוח הק-קוופ ₪

 .המצע תעבטהמ קלח תווהל ודעונ אל תשוחנה יטוח .רטמ 100 דע קחרמל

 :תואבה תויצקנופב תלפטמ פה תבכש תת

 הטישב תויביס 5 לש הצובקל תמגרותמ תויביס תייעיבר לכ .תשרב ורודיש ךרוצל עדימה סוגרת ₪

 שיילסמ 100 קר םכותמו) שיילסמ 125 אוה "פפו תשרב יתימאה רודישה בצק ןכל .48/58 תארקנה

 החיטבמה תאזכ הרוצב השענ (48/58 תטישב) תויביס 5-ל תויביס 4-מ רבעמה .(שומישל םינתינ

 הריבס הרוצב סינבומ ןועש תותוא ריבעהל ןתינש ךכ ,השדחה היצניבמוקב י'1יי ינש תוחפל שיש

 ךרוצ היה (טנרתאב השענ רבדהש יפכ) "פפו-ב רטסיצנמ דודיקב םישמתשמ ונייה וליא .תשרב

 .48/58 תטישב םישמתשמש <רהגמ 125 תמועל ,(%רהגמ 200 לש) לופכ טרס-בחורב

 :48/58 סוגרתל תואמגוד

 ,1-כ חתמ יוניש םימגרתמ תאז הטישב .(אסח-תסזטזה זס 20זס !חטסזז0) אח2| תטישב עדימה דודיק ₪

 .(14.10 רויצ האר) 0-כ יוניש רסוחו

 ה 0.



 =םפו - די קרפ

 אלו דודיק - 14.10 רויצ

 ,ץפסו-ה ילגעמ ךובס תא הניטקמ ןכלו ,תואב (חתמה ייוניש) םירבעמה תומכ תא הניטקמ אלו תטיש

 דחא לכ ןורכניסלו ,תעבטה ךרואל ןועשה רודישל השורדה םייוניש לש תקפסמ תומכ לע הרימש ךות

 ,תויביס 5 לכב חתמ ייוניש ינש תוחפל תוחיטבמ 48/58 לש הישימח לכב י"1י' תויביס יתש .םיטלקמהמ

 .םיפוצר םיספא 3-מ רתוי לש רודיש ןכתיי אל ץפפו-ב ,תורחא םילימב .טלקמב ןועשה רוזתשל םיקיפסמה

 דז"י קרפ םובק 5
 וי ויט וקו הנוטה תקיפסו רוסיה הלקט לה וה הרגל העל ה דיקור... ]

 ,דגונמ המירז ןווכב תועבט יתש תלעב ,שיילסמ 100 לש בצקב תלעופה ,הריהמ תשר איה ?פפו תשר

 תרשפאמ תיטסינימרטדה השיגה תטיש .(סייאטל המודב) ןומיסאה תרבעה לע תססובמ השיג תטישו

 וניארש יפכ ,טנרתא תשרב .שיילסמ 80-90 לש יביטקפא טרס-בחור וא , 80% - 90% לש ההובג תוליצנ

 .שיילסמ 3.5 אוה טרסה בחור וא ,דבלב 35%-כ איה תוליצנה ,בי קרפב

 יבצק םישרודה םימושייב שומישב תאצמנ איה ,פפסו תשר לש ההובגה תוליצנהו הדובעה בצק ללגב

 :ןוגכ םיהובג הדובע

 ריהמ יפקה דויצו םיבשחמ רוביה ₪
 תויטיאו תוסומע 1.גא תותשרל ףילחת ₪
 תונוש אא תותשר ןיב תרבחמה תיתשת תשר ₪
 .מייק תורשע לש יפרגואיג רוזיא הסכמה (אוגא) תינאטילופורטמ תשר ₪



 סנכנה יוביגה ביס :םיהובג תונימאו תודירש תשרל םינקמה ,םינבומ הנגה ינונגנמ םימייק =00| תשרב

 תויבייל תורשפא ,(תלעפומ אל וא) הלוקת הנחת ףקועה ןונגנמ ,ישארה ביסב הלקת לש הרקמב הלועפל

 .דועו ,םיבושח םיטנמלא רובע יילופכ

 תוזכר ,(פאופ) םינושה םיקשממב תוכמותה זפסו-ל תוידועיי תוזכר ,(אוס) תשר יסיטרכ :ללוכ זססו דויצ

 וכו םירזחשמ ,"פפו ילודומ םיבלושמ ןהבש ! א

 םנמא אוהש) זפפו לש טרסה בחור .םישורדה םייטפואה םיקשממה ללגב רקיעב ,רקי אוה ?פסו סושיי

 טנרתאב םג םייקש יפכ ,תשרה תובחרתה תא ליבגמה רבד ,תשרב תונחתה לכ ןיב קלחתמ (תיסחי הובג

 ,תונחתה לכל ףתושמ טרסה-בחורש סושמ ,(5ח9160) ''תויפותש תותשריי םיארוק הז גוסמ תותשרל .סייאטו .

 תותשר תומייק ,ךשמהב הארנש יפכ .ןטק ןהמ תחא לכ לש טרסה-בחור ,הלוע תונחתה רפסמש לככו

 תומכמ עפשומ וניא הנחת לכ לש טרסה-בחור ןהבש ,(5א₪₪סת90ַ) "תוגתוממ תותשריי תוארקנה ,רחא גוסמ

 .תשרב תונחתה

 ה הוכרה וורו וורו ור כויכיווצככ





 ה = ו

 המדקה .1
 7 נו דתידמ קדס הכה הלוס 03

 .תרושקת תוכרעמ לש היצולובאב בושח דעצ הווהמ םייטפואה םיביסה םוחתב תיגולונכטה תוחתפתהה
 םסיצמאמ ועקשוה זאמו ,תרושקתל םוידמכ תיכוכז יביסב שמתשהל ןויערה הנושארל הלעוה 1966 תנשב
 יטפואה קרועה לש םיפסונ םיביכרמ חותיפבו ,ךומנ (אוומחטּצווסח) תוחינ ילעב םיביס חותיפב סיבר
 .(םירבחמו רוא-תורוקמ ןוגכ)

 :םייטפוא-םיביסב תרושקתה לש םיברה תונורתיה ןה אומה חותיפלו תועקשהל תוביסה

 ךומנ תוחינ ₪

 הובג טרס בחור ₪

 ןטק יזיפ לדוג ₪

 ךומנ לקשמ ₪

 תושימג ₪

 תויטנגמורטקלא תוערפה ינפב תוניסח ₪

 (960טזוע) עדימ ןוחטב ₪

 הבוט תרוסמת תוכיא ₪

 תולעופ רבכ (ןוילימ ףלא=הגיג ;היינשל תויביס הגיג ,6פספ) שיילסג 2.5 לש בצקב תויטפוא תוכרעמ

 .רתויו שיילסג 40 לש םיבצקל ועיגה ףא תודבעמבו ,שיילסג 10 לש בצקב תוכרעמ תולעופ סלועב .<ראב

 ייהקינטירב הידפולקיצנאיי לש םירפסה 45 לכ תא ריבעהל רשפא ,הלאה טירפסמה תא שיחמהל ידכ

 .שיילסג 2.5 לש תיטפוא תכרעמב ,היינש יצחמ תוחפב

 השק .וידר תוערפהו םייטנגמ תודש ,םיילמשח םישער ינפב םיניסח םה ,םיכילומ םניא םיביסהו רחאמ

 תשרדנ סהבש ,םייאבצ םימושייל םימיאתמ םיביסה ןכלו ,ובש עדימה תא ייבונגלייו ביסל רבחתהל דואמ

 ,ןפואה ותואב .(עדימ תופילד תעינמל יאקירמאה אבצה לש םירימחמ םינקת) דמווטטפד ינקתב הדימע

 יירוביד ברעיי לש תוערפהו ,הבוט אל הקראהמ האצותכ םישער ,םיקרבמ םיעפשומ סניא םיביסה

 .תשותנ יטוח לע תרושקתל תוינייפואה (0ז8|05818)

 :תוערגמ המכ םג שי םיביסל ,סלוא

 .םידחוימ םילכו תונמוימ שרוד (5קווסוחַפ) ערקנש ביס ןוקית ₪

 דפ - ארקנה רקיו דחוימ הקידב דויצ שרדנ הלקתה סוקמ תא רתאל ידכ ₪

 .(דוחו6 כסחוהוה 361160107010ז)

 .לבגומ רתוי ולש ףופיכה סוידרו ,תשוחנ טוחמ ריבש רתוי ביסה ₪

 .תשוחנ ילבכמ םיהובג רתוי םהלש הקוזתתהו םייטפוא םילבכ יריחמ ₪



 םייטפוא םיביסב תרושקת - ו'ט קרפ

 יגולונבט עקר .2
 ו ע-ישי רנן ]

 ןיבש סחיכ רדגומ לג ךרוא) םימייוסמ לג-ךרואו רדת ילעב ,םייטנגמורטקלא סילג סצעב ןה רואה ינרק

 הנירקה . 750חו ןיבל 400חזח ןיב ענה לג-ךרוא ילעב םילג ליכמ הארה רואה .(רדתה ןיבל רואה תוריהמ
 .1500ח דעו 7500 לש סוחתב ללכ-ךרדב איה םייטפוא סיביסב תרושקתל הב םישמתשמש

 .(0) םוקאוב רואה תוטשפתה תוריהממ רתוי הכומנ (צ) ותוריהמ ,םייוסמ רמוח ךותב ענ רוא רשאכ

 הריבשה םדקמ :אמגודל .(א-6) רמוחל רמוחמ הנוש ,ייהריבשה םדקמיי ארקנה ,תויוריהמה ןיב סחיה

 .1.5 - תיכוכז לשו 1.33 אוה םימ לש

 חלננ .(15.1 רויצ האר) האלמה תימינפה הרזחהה ןורקע לע תססובמ םייטפוא םיביסב רואה תוטשפתה

 תודדמנה) תונטק תויוזב תעגופ ןרקהש ןמז לכ .(או>א2 רשאכ) א2 רמוחל א1 רמוחמ תרבוע רוא ןרקש

 ןרקה הבש י"תיטירק תיוזיי תארקנה ,תמייוסמ תיוז תמייק .ךנאהמ תקחרתמו 'תרבשניי איה (ךנאל סחיב
 תמרוג ,תיטירקה תיוזהמ הלודגה תיוזב העיגפ .םירמוחה ינש ןיבש לובגה תטשמל ליבקמב הענ תרבשנה
 .(תיטפוא הניחבמ רתוי ףופצה רמולכ) א1 רמוחב האלמ הרזחהל

 תרזוח ןרק תיטירק תיוז תעגופ ןרק
 ו תעגופ ןרק
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 רוא ןרק לש הרזחהו הריבש - 15.1 רויצ

 ,(01800וחַפ תארקנה) תפסונ תילילג הבכש וביבסו ,א1 םדקמ לעב (6סופ) לילגמ יונב יסיסבה יטפואה ביסה

 תיוזהמ הלודגה תיוזב לובגה חטשמב תעגופו ססז8-ל תקרזומה רוא-ןרק ירה ,א1>א2 סא .א2 םדקמ תלעב

 ססז8-ה ךותב גז-גיז תרוצב הענ רואה ןרקש איה האצותה .ססז8-ה ללח ךותל הלוכ רזחות - תיטירקה

 .(15.2 רויצ)

 סז.אגפסזאס (א2)

 6022 (אע)

 ביס ךותב רוא-ןרק תוטשפתה - 15.2 רויצ



 םייטפוא םיביס יגוס .3
 2 - ו-4

 :(15.3 רויצ האר) םיירקיע םיגוט 3-ל םיקלחנ םייטפואה םיביסה
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 סינפוא הברהב וב ענ רואהו (50-100טחו) תיסחי לודג אוה 00ז6-ה רטוק :אוטוווזחס6 5160 !ח06

 ועיגיו ,תונוש תורוצב ביסב ומדקתי ,ןמז ותואב רואה רוקמ תא ובזעש תונוש םיינרק .(/!0005)

 סלופש ךכל תמרוג איהו (סופסשזפוסח) 'הציפניי םיארוק תאזה העפותל .םינוש םידעומב הצקל

 .האיציב ייחרמני - הסינכב דח

 תא םיצלאמ ךכ יייעו (2-10טח) דואמ קד 0016-ה יבוע :(וסחסחוסס6 וא) 5108191006 5160 |ח06%

 תרושקתל םישמשמו סיליעי דואמ םה הלא םיביס .דבלב דחא (88068) ןפואב עונל רואה ינרק

 ףיעס האר) 5או5-םוס גוסמ "פסו-ל שמשמה לבכ ,המגודל .םילודג םיקחרמל םיהובג םיבצקב

 רטוק - ינשה רפסמהו ,0018-ה רטוק אוה ןושארה רפסמה רשאכ ,8.7/125ט0-כ רדגומ (די קרפב 5

 .800!0ות8-ה

 םיקחרתמש לככ ןטקו ךלוה (א1) הריבשה םדקמש הרוצב יונב ססז6-ה :ת!טו!זחס06 078006 !ח60א
 ותואב טעמכ םיינרקה לכ תועיגמ ,ךומנ רתוי א-ש לככ הלדג רואה תוריהמו רחאמ .זכרמהמ
 יא גוסמ םיביס תמועל דואמ תנטקומ הציפנה תעפותו ,ןמזה

 ליפורפ
 סלופ | סלופ הפופנ םדקמ
 יטנכנ אצוי הריבשה

6 

 אוטו דיזאוססמ גוסמ ביס

 51א01.תא1סִכ8 גוסמ ביס

 הציפנ -*| |<-

 - אל

 א1

 אוטו דיזאוססמ 084050 זןאסמא גוטמ ביס
 ₪---ה-הה ה ההרה רה =ההאהסה-=ההההה ההר קחהר-ה-ה-2--7-7-5----==--ם 22



 םייטפוא םיביסב תרושקת - ו''ט קרפ

 םיקחרמל ךומנ טרס בחור ילעב תותוא רודישל םישמשמו ,םילוז םה יא גוסמ םיביסש רמאל ןתינ םוכיסל

 סייניב תונוכת שי יג גוסמ םיביסל .רתויב סיבוט םהיעוציבו רתויב םירקיה סה יב גוסמ םיביס .םירצק
 ,5 ףיעס) פסו לש היגולונימרטב 1ס;-קאופ ארקנה ,קיטסלפמ לוז ביס סג םייק .(םאתהב םהיריחמו) :
 .םיביסה לש יזיפה הנבמה תא ראתמ 15.4 רויצ .200/230צח ויתודימו ,(די קרפ :ּ

 61006(00(5 גוסא '6916 היס

 קם

 ו אססו6

 250ש | 12500 ףשח () | )

 וודו/סק6 גוסא י6916 ביס
 5 בו

 ומססואס

0 

 סיביסה לש יוטפה הנבמה - 154 רויצ



 םייטפוא םיביס ישומיש .4
 הי ודחה < 7 מש ההעדפה חממה /נ/נ8

 :םינווגמו םיבר םה תרושקתב םייטפואה םיביסה ישומיש

 םיכורא םיחווטל טרס-תבחר תרושקת .א
 סיבצקב סינותנ תורדשמה םייטפוא םיביט תוכרעמ תוניקתמ (ייקּובי' תמגודכ) םינופלטה תורבח
 .(תוילאיסקאוקה תוכרעמה סוקמב) תימואל תרושקת תיתשתכ תונושה םירעה ןיב םיהובג
 םיקרוע הליעפמ ייקוביי יכ םדוק ןייוצ רבכ .שיילסמ יפלאו תואמ דע עיגהל םילוכי הלא םיבצק
 .שיילסג 2.5 לש םיבצקב םייטפוא

 םיימי-תת םילבכ

 לבכה .םייטפוא םיביס לע םיססובמ תונורחאה םינשב םינקתומה םיימי תתה םילבכה לכ
 .דבלב ןופלט יקיפא 36 ליכה ,תשוחנ לע ססובמ היהש (דגז-1) ןושארה יטנלטא-סנארטה
 280ווט05 בצקב םילעופה םייטפוא םיביס תוגוז 3 ליכמ ,1988 תנשב ןקתוהש דאז-8 לבכה ,ותמועל
 םילעופה םיביס ליכמ (דגז-9) אבה ימי-תתה לבכה .(ןופלט יקיפא 8000-כל ךרע הוש) דחא לכ
 .565!ו008 לש בצקב

 םירצק םיחווטל םינותנ תרושקת

 .םיינוניבו םירצק םיקחרמל ,הובג בצקב עדימ ריבעהל םילגוסמה ,םייטפוא םימדומ קושב סימייק
 ,םיביס גוז לע שיילסק 64 לש םיבצקב םינותנ םירדשמה יידריי לש םירוטאינימ םימדומ ,אמגודל
 םילגוסמה ,םייטפוא םימדומ םימייק ןכ ומכ .(ינוציח חתמ רוקמב ךרוצ אלל) מייק 3 דע לש קחרמל
 םהש ,םייטפוא םיבברמ םג קושב םימייק .מייק 5 דע לש םיחווטל שיילסמ 2 לש תוא רדשל
 בברל םילגוסמה יידריי לש םימדומ :המגודל .םייטפוא םימדומ םע דפאו יבברמ לש בוליש סצעב
 .םיביס גוז לע מייק 4-כ לש קחרמל סרדשלו ,(דחא לכ שיילסק 38.4 לש םיבצקב) םיקיפא 88 דע

 תוימוקמ תותשר

 סיביסה .ריהמ בצקב בחרתמו ךלוה ( גא) תוימוקמ תרושקת תותשרל סייטפוא םיביטב שומישה

 הנורחאל דואמ \ופנ הלא תותשרב .ןומיסא תעבט תותשרב ןהו טנרתא תותשרב ןה םימשוימ

 (הנבמ וא) המוקב ןקתומ יסופיט חטפ .םימדוקה םיקרפב וניארש יפכ ,(זוטפפ) תוזכרב שומישה

 גוהנ תוכומסה תוזכרה תא .םירוזש םיטוחב ללכ ךרדב ,וילא םירבחתמ תרושקתה יעצמא לכו

 רבד ,םיביס יייע תורבחתמ תשרב תונחת סג םיתיעל .םייטפוא םיביס תועצמאב רבחל סויכ

 .הבש עדימה תחטבא תאו תכרעמה תוניסח תא רפשמה

 הנוכת ,קרוע לכ לע םייטפוא םיביס לש יטמוטוא יוביג תורשפאמה תוזכר קושב םויה תומייק

 סויכ םיעצומ ןכ ומכ .(יייגדמיי יבח לש טניטלומה תמגודכ) דחוימב ההובג תונימא תשרל הנקמה

 הרוצב הלעמ ,הצקה דע םייטפוא םיביסב שומישה .םאות יטפוא קשמימ ילעב 80 יסיטרכ

 .תכרעמה תוניסח תא תיתועמשמ



 םייטפוא םיביטב תרושקת - ו'ט קרפ

 פס | -ה

 תשרל םירשפאמה ,םייטפוא םיביס תרזעב פפפ| תשר ימושיי לע הבחרהב ונדמע םדוקה קרפב

 .שיילסמ 100 לש הדובע בצקו ,מייק 100 דע לש םיקחרמל סרפתהל

 9ס/50אטד תוכרעמ ה

 תוססבתמ ,(סלועבו <ראב תולעפומ רבכש הז! תותשר תמגודכ) תומדקתמה טרסה-תובחר תותשרה

 יבצק .(בייהראב) 5סאפז וא (הפוריאב) 858 תארקנה היגולונכטב םייטפוא םיביס תיתשת לע

 :םה 504 תוכרעמ לש םיינקתה הדובעה

 שיילסמ 155 : 1

 שיילסמ 622 : 4

 (שיילסג 2.488) שיילסמ 2,488 :6

 שיילסג 10 : 4

 םיביסב הדובע םיבייחמ םיהובגה םיבצקהו ,תינורכניס הרוצב תולעופ 55/80א6ד תוכרעמ

 רוביח :ןוגכ ,םירצק םיקחרמל תשוחנ יטוחב שמתשהל ןתינ יכ-םא) תיתשת ימושייב םייטפוא

 .הזא תותשר תא ןכו ,םיאבה םיקרפה דחאב ריכנ 508 תוכרעמ תא .(תזכרל תונחת

 / / ור םובימ 5

 תוערפה ינפב תוניסח ,הובג טרס-בחור ,ךומנ תוחינ :דחוימבו ,תרושקתב םיבר תונורתי םייטפואה םיביסל

 תוזכרמ ןיב רוביח ןוגכ) תינוריע-ןיב תרוסמתב ירקיע ךוותל םיביסה תא וכפה הלא תונוכת .עדימ ןוחטבו

 ןיזאהל ישוקה בקע ,םייאבצ םימושייל דחוימב םימיאתמ םיביסה .םיסופמק ךותב תונקתהל ןכו (ייקוביי

 .םהל

 :םיביס לש םיירקיע םיגוס 3 םימייקש וניאר

 .םירצק םיקחרמל ךומנ טרס-בחור ילעב תותוא רודישל םישמשמה םילוז םיביס ,אזטוטחוס6פ 5190 !ח06 ₪

 םיקחרמו הובג טרס בחור) תינוריע-ןיב תיתשתל םימיאתמה םירקי םיביס ,51חָפופִַַסַמ 5100 !ח06א ₪

 .(םילודג

 .םייניב תונוכת ילעב םיביס ,אוטוזוחוסס 678060 !ח06א ₪

 :ןוגכ ,תרושקתב םישומיש הברה שי םיביסל

 תינוריע-ןיב תרוסמת ₪
 (.גא) תוימוקמ תותשר ₪
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 .תדרוי םתולעו ,הדמתהב תולוע םייטפוא םיביס תונקתה ,ליעל ונייוצש תוביסה לכמ
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 ותושריב 1 ו 1

 המדקה .1
 ו ו וניר ה יב כ יש

 םיבשחמ לש ימוקמ רוביחל תפדעומה הטישכ (!.גא) תוימוקמה תותשרה לש ןדמעמ עבקנ 80-ה תונשב
 ורבע רבכמ הזש ,םישמתשמה .יפקה דויצל השיגו םיבאשמ ףותיש ,תידדה הלועפ ךרוצל הדובע תונחתו
 ,םידרויו םיכלוה םיריחמ ,םיבוט םיעוציב :1גא-ה לש םיברה תונורתיב וריכה ,רזובמה דוביעה תטישל

 תוימוקמה תותשרה תיישעת .םיימואלניב םינקתב הכימתו תודיחא הליבכ תוטיש ,תונימא ,תודירש

 סויכ אוצמל רשפא יאו טעמכ יכ דע ,דועו םיסופמק ,םילעפמ ,םידרשמב ןמוקמ תא ושבכ ןהו ,החרפ

 לש םיקחורמ םיפינסב וחתפתה תוימוקמ תותשר .והשלכ גוסמ 1/גא תללוכ הניאש בושחמ תביבס

 םינוגראל רשפאל ידכ ,וללה תורזובמה תותשרה ןיב רשק רוציל ךרוצה ררועתה יעבט ןפואבו ,םינוגרא

 .הליעי הרוצב דקפתל

 תשרה ןיב סירבחמ סהו ,וחז6זחסווצסזאוחפ 6עו065 סיארקנ תותשר ןיב רוביח םירשפאמה םיטנמלאה

 ןוגכ) דפו גוסמ תויהל הלוכי תיבחרמה תשרה .(ששגא) תיבחרמה תשרה ןיבל (המכ וא תחא) תימוקמה

 םג ןכתיי .ופפא וא [ח :ןוגכ ,רחא גוסמ וא ,םיטנמלאה ינש ןיב עובק בצקב וק תקפסמה ,("תנרפיסיי

 16.1 רויצ .רתי סמוע וא הלקת לש הרקמב !פסא תרזעב הייוביגו ,עובק ןפואב תחא \צגאא תשרב שומיש

 .תותשר ןיב רוביח יטמכס ןפואב ראתמ

 | 6 דב | 0 |
 || ז 08/068ְצ || 0[ 00 |

 או 8

 ואז

 (אגמ)

 ידו | 0000
 0 8 | טו 8

 תותשר ןיב רוביח - 16.1 רויצ



 תותשר ןיב רוביח - ז'ט קרפ

 וי

 רויצ האר) 051-ה לש תובכשה 7 לדומ יפל םתלועפ יפואל םאתהב סיגווסמ תותשר ןיב רוביחה יטנמלא

2): 

 .תיויפה הבכשה ,הנותחתה המרב םילעופ - (ח075(6069) םירזחשמ

 הבכש-תתב קויד רתיל וא ,פ968 1וחא-ה תבכש ,הינשה הבכשב םילעופ - (8זו0865) םירשג
 .₪₪א0 תארקנה

 ,א60ושסזא-ה תבכש ,תישילשה הבכשב םילעופ - (חסטופ) םיבתנ

 .םילוקוטורפ יריממ םצעב םהו ,תוהובגה תומרב םילעופ - (6816א8ץ5) םירעש

 , 1:40 800 המט בכו
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 לע תאצמנה הנחתל םירשפאמ ונא ,והשלכ טנמלא תועצמאב תוימוקמ תותשר יתש םירבחמ רשאכ
 טנמלא ךרד תרבוע תרגסמה רשאכ .ו.גא 2-ל תרבוחמה תרחא הנחתל (םזגחופ) תרגסמ רדשל !.גא 1
 לוכי ,המגודל ,רשג :טנמלאה יפואל םאתהב תרגסמה ךותב אצמנה עדימל השיג תורשפא ול שי רוביחה
 3 הבכשב לולכה עדימה תא אורקל לוכי בתנ .2 הבכש לש ₪46 תרתוכב לולכה עדימה תא קר אורקל
 .תאז שיחממ 16.3 רויצ .(תרגסמה לש תשרה תובותכ ןהש דספ/ופ לש ופ לוקוטורפב תובותכ המגודל)

 .דעיל רוקמהמ ךרדב תותשרו םיטנמלא רפסמ רובעל הלוכי תרגסמש ןייצל שי

 : | בתנ

 הבכש'
 7-2 הבכש-------%4- 3 הבכש --<-- 6 0

 ו ו סינותנו 2

 ו כ תבכש ל | ] -
1 

 צפש 9
 ס/ז

 ואס) .. | םאסזה 5 (ו₪)

 ג
₪ - 

- - 

 רוביחה יטנמלא לש השיגה תואשרה - 16.3 רויצ

 (4600910ז5) םירזחשמ .2

 רתומש תונחת רפסמו םיחווט לש תונוש תולבגמ ןהיבגל תומייק יכ תוימוקמ תותשר לע םיקרפב וניאר

 םא .רטמ 500 לש ילמיסקמ קחרמל עיגהל לוכי ,המגודל ,ילאיסקאוק טנרתא (86שחו6חו) עטקמ .רבחל

 רשפאמ (ח60996ז) רזחשמ .הטילקל ןתינ וניאו םיתווע לבקמ ,שלחנ תואה רתוי ךורא לבכב םישמתשמ

 האר) תרוסמתה תוכיאב עוגפל ילבמ תשרה לש הלועפה חווט תא ךיראהלו הלאכ םיעטקמ ינש רבחל

 .(16.4 רויצ

 0-----רד ההרה רדדהדדדרררההרררדהרדדדררדדרדרדההרררררררדדרדדדרדרררדרדדדררדלרדרדרדרהההרהדדרדדלררדהררהרדררדדדרדדהדדדדדדרדדרהרהרדדהדרדהררההדדדדדדרדהה6 .(דסזחווחגוסזפ) תשרה ימייסמ ונמלעתה םיאבה סירויצב :הרעה



 תותשר ןיב רוביח - ז"ט קרפ

 ה0לעתה /0 תו 7206א
 רזחשמ - 16.4 רויצ

 .תיזיפה הבכשב ,05ו לדומ לש רתויב הכומנה המרב םילעופה ,תיסחי םיטושפ םיטנמלא סה םירזחשמ

 םירזחשמ .ןכשה עטקמל ורדשלו ,תשרה לש דחא עטקמ הצקב םייקה תואה תא רזחשלו ריבגהל םדיקפת

 בצק ותואו (ןומיסא-תעבט וא טנרתא :ןוגכ) תשיג תטיש התוא ילעב םיעטקמ ןיב קר לועפל םילוכי

 םהלש צופנה שומישה .ןוניס תלוכי לכ םהל ןיאו דצל דצמ תורגסמה לכ תא סיריבעמ םירזחשמה .רודיש

 .תשרה לש הלועפה חווט תלדגה ךרוצל סופמק וא ןינב ותואב םיאצמנה תשר יעטקמ ןיב רבחל אוה

 םנורתי .תבחרומה תשרה לע סמועה תלדגהו דבלב תוהז תותשר רבחל םתלוכי ןה םירזחשמה תולבגמ

 .תיסחי לוזה סריחמו םתוטשפ אוה

 (ז10065) םירשג .3
 ל וש 0

 תיארחא וז הבכש .05ו לדומ לש (הינשה הבכשה) ₪89 1וחא-ה תמרב תוימוקמ תותשר םירבחמ םירשג

 5010 וא ₪פו.0 תמגודכ) ךכ ךרוצל וחתופ סידחוימ םילוקוטורפו תשרב תותמצ ןיב עדימה רודישל

 :תובכש-תת יתשל הינשה הבכשה תקלוחמ ,ופשש 802 ינקתל םאתהב ,תוימוקמ תותשרב .(תויבחרמ תותשרב

 סילוקוטורפל תרשפאמה ,ופשפ 802 ינקת לכל תפתושמה הבכש תת - (1סָפּוסו 1והא 0סהוזס]) [16 ₪

 -561ו06 100855 001חו) השיג תודוקנ תורדגומ 116-ה תבכשב .1גא-ה גוסב תולת אלל לועפל םייליע

 ןכלו ,(16.5-ו 16.3 'סמ םירויצ האר) תשרב תרחא הנחתל רשקתהל רשפא ןהמ תחא לכ ךרדש (9

 ם5ג5 ,תרדשמ הנחת - 554₪) תבותכ שי 54 לכל .בברמ לש וּול (10-ה תיצקנופ תא תומדל ןתינ

 לוקוטורפ הזיאב תונייצמו רודישה תרגסמ ךותב 116 הדשב תועיפומ הלא תובותכו (דעי תנחת -

 .םישמתשמ יליע

 תיויפ תבותכ איה ₪46 תבותכ .םינוש םירבד ינש ןה תונחתה תובותכו 546 תובותכש בל-םיש

 :המגודל ,תרגסמה ךותב אצמנש לוקוטורפה והמ תנייצמ 885 תבותכ .תשרה סיטרכ לע הבורצה



 (ילמיצדאסקה ביתכב) 06=585 - !פ לוקוטורפ

 5-0 - !פא לוקוטורפ

 580504 - 5% לוקוטורפ

 קחץפוססו

 סילוקוטורפה תובכש - 16.5 רויצ

 .סייאטו טנרתא תמגודכ ,תשרל השיגה תטישב תלפטמה הבכש-תת - (/16018 400655 00הוז0]) ₪46 ₪

 תבותכ תא םיללוכה תודש רפסמ (116 תבכש-תתמ העיגמה) תרגסמל םיפיסומ וז הבכש-תתב

 .(16.3 רויצ האר) ףסונ עדימו (סג) דעיה תבותכ ,(88) תרדשמה הנחתה

 עדימה תא אורקל לוכי רשג .אוא6 םזּוטָפפפ םיתיעל םיארקנ סה ןכלו ,א₪א6 הבכש-תתב םילעופ םירשג

 תבותכל םאתהב ,אל וא ,הינשה תשרל תרגסמה תא ריבעהל םאה טילחהל לוכיו ,אא6 הבכש-תתב לולכה

 םיתיעל תלצונמ וז הנוכת .םירזחשמב תמייק הניאש (תווופזוחפ) ןוניס תלוכי שי םירשגל ןכל .(פג) דעיה

 העונתהש ךכל תמרוג הקולחה .תוחפ תוסומעו תונטק תותשר (רתיי וא) 2-ל תוסומע תותשר תקולח ךרוצל

 .((גא ןתוא לע) תימוקמ איה תונחתה ןיב העונתה בור תעכש סושמ ,תתחופ תשרב תיללכה

 ?רשג דבוע ךיא

 .סגו 58 תויויפה תובותכה תא רמולכ ,א86 הבכש-תתב עדימה תא קר ארקל רשגל רתומ ,ליעל רומאכ

 האר) 14₪2-ל תוכיישה תובותכה לכו ,גא1-ל תוכיישה תובותכה לכ תומושר הבש ,הלבט תאצמנ רשגב

 .(16.6 רויצ
 ₪- = == = = ה ב שה שה הש הוה



 תותשר ןיב רוביח - ז"ט קרפ

 רשגה תלועפ - 16.6 רויצ

 הנחת יכ (א לש 88 תבותכ יפל) דמול רשגה .6 הנחתל תרגסמ הרדיש 8 הנחת תשרה תלעפה רחאלש חיננ
 ועא ןיידע רשגה הז בלשבו רחאמ .1גא1 תחת הלבטב התבותכ תא םשור אוה ןכלו ,1/גא 1-ב תאצמנ ה
 הנחתל הנוע 6 הנחת .(יסחאפזטוחָפ תארקנה הלועפ) !.8א2-ל תרגסמה תא ריבעמ אוה ,6 הנחת ןכיה עדוי
 רדושת תעכ םא .1גא1 תחת התבותכ תא סשורו ,(גא 1-ב תאצמנ 6 הנחת םגש דמול רשגה תעכו ,ג
 תואצמנ תונחתה יתשש ול עודי רבכו רחאמ ,1/גא-ל התוא ריבעי אל רשגה ,0-ל 4-מ תפסונ תרגסמ
 תונחתה ןהימ הפוקשו תימאניד הרוצב דמול רשגה תאזכ הרוצב .(תווופזוחַפ תארקנה הלועפ) !גא1 לע
 .האבה הלבטב ראותמכ ,תואצמנ ןה ןכיהו ,תשרב

 סו ז6

 וווסז

 וז

 סו

 סו

 סת

 =וווסז

 ,תעכ .תובותכה תלבט תא םילשמ רשגה (תודבוע תונחתה לכש החנהב) תשרה תלעפה רחאל רצק ןמז

 יתשל הלודגה תשרה תא השעמל קליח רשגה .ךפיהלו ,/א2-ל הנרובעת אל 1 גא1-ל תוכיישה תורגסמ

 תשרה רשאכ םיעצבמ תונטק תותשר (רתוי וא) םייתשל תאוכ הקולח .תוסומע תוחפו תונטק תותשר

 ןפואב הקולחה תא עצבל שיש רורב .(טנרתא תשרב 35% :המגודל) הלש הסמעהה ףסל העיגמ הלודגה

 .ולש עטקמב תונחתה בור תא תרשמה ,ולשמ תרש דצ לכב היהי הקולחה רחאלש גואדל ,לשמל :ינויגה

 ןטקת אל תשרב העונתה - וילא תונפל תוכישממ תונחתה לכו דחא תרש תשרב שי הקולחה רחאל םא

 תורגסמ טימשמו ,ם05-ה הדש תא קדוב רשגה וכרד תורגסמה רבעמ תעב .רתוימ השעמל אוה רשגהו

 .תשרה "ןויקניי תא רפשמ רשגה תאזכ הרוצב .תוניקת ןניאש
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 אלל 04/54 תובותכה גוז תא ריאשמ אוה ([סזוא80וחַפ ךילהת) דצל דצמ תרגסמ ריבעמ רשגה רשאכ

 תובכש לכ תאו 110-ה הדש תא יוניש אלל ריאשמ רשגהש רורב .הדעיל עיגת תרגסמהש ידכ ,יוניש

 יוניש אלל וריבעי םירשג .םייליע םילוקוטורפל םיפוקש סה סירשג ןכלו ,רתוי תוהובגה םילוקוטורפה

 גוסה ותואמ \ אא תותשר םירבחמ םירשג .יוכו פםסאפד, ופא ,ד0ס/ק :ןוגכ ,יליע תרושקת לוקוטורפ לכ

 ,םינוש םיגוסמ תותשר רבחל לוכי רשג יטרואת ןפואב .(סייאטל סייאט וא ,טנרתאל טנרתא :המגודל)

 רורפס תטיש סייאטו טנרתאב :המגודל) השענ וניא ללכ-ךרדב ןכלו תפסונ דוביע תלוכי שרוד רבדה לבא

 םיארקנ ליעל ראותש גוסהמ םירשג .(תבותכ לכ ךופהל בייח רשגהו הכופה איה תובותכה לש תויביסה

 רקיעב םילבוקמ םהו ,(\ 68זחוחפ 8זו6865) "סידמול םירשגיי וא (דזגחפקפזפח[ 8זו0865) "םיפוקש םירשגי

 התוא ריכנש (פסטזספ חסטווחפ) ''רוקמ בותיניי תטישב שמתשהל לבוקמ סייאט תותשרב .טנרתא תותשרב

 .ךשמהב

 :םהלש היגולופוטל םאתהב םירשג גווסל לבוקמ

 .(16.6 'סמ רויצ האר) רתא ותואב תואצמנה תותשר ןיב םירבחמ - (1009| 8110665) םיימוקמ םירשג .א

 תנכות םהב תלעפומ םא ,םיימוקמ םירשגכ דקפתל סה םג םילוכי (יילבוניי תרש תמגודכ) םיתרש

 .רושיג

 לועפל לוכי קוחר רשג .וזמ וז קוחירב תואצמנה תותשר םירבחמ - (חסחוסופ 811ָח6פ) םיקוחר םירשג .ב

 .(16.8 יסמ רויצ) םיקוחר םירשג רפסמ וא רחא קוחר רשג לומ



 תותשר ןיב רוביח - ז/ט קרפ
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 | קומה 360 |

 | קוחל 160

 סיקוחר סירשג - 16.8 רויצ

 תותשר ןיבל ןניב ןכו תוימוקמ תותשר ןיב םירבחמה םירשג - (ססחוקס56 8100ָט65) םיברועמ םירשג
 .(16.9 רויצ האר) תוקחורמ

| [ 

7760 | 
3 

 סיברועמ סירשג - 16.9 רויצ



 םירשגב בותינ תוטיש .4
 7 דב" קשה ל דיק הנ בם כינ םחנק תל טלה סטנט /הטטק הקוקוס טה טק טו

 המכל רבחתהל לוכי רשג .םהיניב םירושיקהו תשר לכב םירשגה רפסמ םג לדג ןכ ,ולדג תותשרהש לככ

 תא דירוהלו תשרב בבותסהל תורגסמל תמרוגה ,(ססס) האלול תרצונ ובש בצמ ןכתייו ,םירחא םירשג

 תשרה תודירש תאלעה ךרוצל םיצוחנ םיפסונה םילולסמה .(8ז080085+ 5וסזח תארקנה העפות) היעוציב

 .שלושמ לש הייגולופוטב תשר תראותמ 16.10 רויצב ,המגודל .םהילע רתוול רשפא יא ןכלו ,התונימאו

 ךרד ורבעי תורגסמהש ןוויכ ,דקפתל תלגוסמ תשרה ןיידע ,לפנ /\א2-ו 1 גא1 ןיב תרושקתה וק םא

3 

 || קזחל 760 || זחל 60 ||

 שלושמ רוביחב םירשג - 16.10 רויצ

 ירשג יבגל .תואלול תורצוויה ענמת לבא ,יוביג ילולסמב שמתשהל רשפאתש בותינ תטישב ךרוצ שי ןכל

 תטישב בותינ רידגמה ,802.1-ס ארקנה ןקת ופפ5-ה י"ע עבקנ ,םיימוקמ טנרתא

 םיביתנ ללוכ וניא ךא ,םירשגה לכ תא ללוכה ייצעיי םירידגמ תאז הטישב .(9ס8חהזהַט דז86 ז01000]) דק

 רדגומ אוה ןכלו ,האלול רגוס !א3-ו 1א1 ןיב רשגה ,המגודל ,16.11 'סמ רויצב .תואלול סירגוסה

 יוניש לחש עגרב .ייצעייה תא םירצויה םירחאה םירשגה ינש יייע תורבוחמ תותשרה שולש .ליעפ אלכ

 ,יטמוטוא ןפואב םילולסמה םינכדועמ (שדח רשג ףסונ וא ,לפנ םייוסמ ביתנ :לשמל) תשרב יגולופוט

 .םירשג גוז לכ ןיב דחא לולסמ רדגומ בושש ךכ

 ₪ == הד הרה הוה הקש שה הוטו שש  םושוש שש שב םכש םיב כשש שב שש( כ = ב2

 -רררדדרההרדררדהרררהרדררהדררההרהררדרדררדיידררדדרדרררדזדהה68
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 פזק תטיש סושיי - 16.11 רויצ ;

 יסמ רויצ .לצונמ וניאש טרס-בחור וב םייק דימתש םושמ ,םיקוחר םירשגל םיאתמ וניא 5דק בותינ

 ,האלול תורצוויה עונמל ידכ ,פ8דפ תטישב .תוקוחר םירע שולשב םינקתומה סירשג השולש ראתמ 2

 הניא לוצינ אלל רקי תרושקת וק תקזחה .(9ו9ח00ָע) ליעפ יתלב בצמב תרושקתה יווקמ דחא אצמנ

 בותינ תוטישב שמתשהל םויכ םיפידעמ םיקוחר םירשג תללוכה היגולופוטב ןכלו ,תעדה לע תלבקתמ

 .תויטנגילטניא רתוי

 קר/ירויע וחד 6 | ותל ר6) | ןקסיס/ד8

 פזהוופפץ

 5דפ םע סיקחורמ םירשג - 16.12 רויצ

1: 



 יבאשמ תא רתיי ליעי ןפואב םילצנמ הבש ,(6ח0ז1951 09 =וזפו) 56 בותינ איה תולבוקמה תוטישה תחא

 תקולחיי תטיש איה תרחא בותינ תטיש .ךשמהב וילא רוזחנו םיבתנ ןיב רוביחב לבוקמ הז בותינ .תשרה

 היצאיראוב םישמתשמ .תואלול תריציל סורגל ילבמ יוביגה יווק תא םילצנמ הבש ,((086 5ח9זוחַ) ''סמועה

 לוקוטורפ .תשרה יעוציבו תוליעי תא ךכ יייע םירפשמו ,יוביגה יקיפא תא תלצנמה 5דפ לוקוטורפ לש

 .הז לומ הז ודבעי אל םינוש םינרצי לש םירצומ ןכלו (ינקת אל) יטרפ וניה הזכ

 תכמתנה ,(פסוזס8 3סטחַפ) "רוקמ בותיני תארקנה ןיטולחל הנוש בותינ תטישב םישמתשמ סייאט ירשגב
 המ שארמ תעבוק רוקמה תנחת ,תאז הטישב .ופפס 802.15 ןקתב איה ףא הלולכהו מבי יייע רקיעב

 תולולכה בותינה תוארוה תא םיעצבמ קר ךרדב םינושה םירשגהו ,תרגסמה לש העונתה לולסמ היהי
 .םירשגה לע הלח בותינה תוירחא הבש ,(סדוק הראותש) ייףוקשה בותינהיי תטישל דוגינב תאז .תרגסמב

 יישופיח תרגסמיי תארקנה תדחוימ תרגסמ תחלוש רוקמה תנחתש ךכב הליחתמ (58) יירוקמ בותיניי תטיש

 םיירשפאה סינוויכה לכל התוא רדשמ ,שופיחה תרגסמ תא לבקמה רשג לכ .(םאמוסזפז וא ₪1500ע0זץ)

 המכב תשקובמה הנחתל העיגמ תרגסמה רבד לש ופוסב .התוא ייםיתחמייו ,(העיגה ונממש ןווכהמ ץוח)

 .העיגה ונממש לולסמ ותואב תרגסמ לכ ,הרזחב תורגסמה לכ תא תחלוש דעיה תנחתו ,םינוש םילולסמ

 .58 ירשג העברא יייע תורבוחמה סייאט תועבט שולשמ תבכרומה תשר תראותמ 16.13 רויצב

 58 ירשגו סייאט תותשר - 16.13 רויצ

 מש שש יבוש == 55= ה-9 ==

 ש-ב קהה ההכרה חהה תל 59 תה הרשה ההקשה
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 :םיאבה םילולסמה 4-ב תמדקתמה ,שופיח תרגטמ תרדשמו 8 הנחת תא תשפחמ 8 הנחת

 א, ₪1, 81, 8
 ג, 1, 81, 2, 8
 א, 1, 28
 ה, 1, 82, 8

 לולסמ תרחוב א הנחת .(םינושה םילולסמה םושיר תא תוללוכה) תורגסמה לכ תא 4-ל הריזחמ 8 הנחת

 רדשל הליחתמ 8 הנחת תעכ .רתויב ריהמה לולסמה והזש החנהב ,ןושאר עיגהש הז תא ללכ-ךרדב ,דחא

 .16.14 רויצב ראותמכ ,רחבנה לולסמה תא תללוכ תרגסמ לכש ךכ ,עדימ תורגסמ 8-ל

5 
 311 תיביס
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 בותינ ינותנ תללוכ תרגסמהש רבדה שורפ ,"1יי איה (₪וו תיביס) 84 תבותכ לש הנושארה תיביסה םא

 הרקב הדשב ליחתמה ,(חסטוזחַפ !חוסזחופווסח) | ארקנה דחוימ הדשב םילולכ בותינה ינותנ .58 תטישב

 ,(81) רשגה רפסמו (81) תעבטה רפסמ תא םיללוכה (חס) בותינה ינותנ וירחאלו ,(חסטווהָט 0סחוזס]) 6

 .םיפסונ םירשג/תועבט תוגוז ןכו

 לש בוליש םצעב איהש ,(פסטזספ חסטווחַט דזגחפק8זפחו) 58ז תארקנה ,תישילש בותינ תטיש םג תמייק

 רשגה ,₪וו=0 םא .תטלקנ תרגסמ לכב (16.14 רויצ האר) חוו תיביס תא קדוב 58ז רשג .תומדוקה םייתשה

 ינשב ךמות 5חז רשג .רוקמ בותינ לש לוקוטורפ ליעפמ רשגה ₪וו=1 סאו ,ףוקש בותינ תרגסמה לע ליעפמ

 הביבסב בלתשהל םילוכי 5חז ירשג ןכל .חוו תיביסל םאתהב סהמ דחא ליעפמ אוהו ,םילוקוטורפה

 רידגמה) 802.15 ןקתל חפסנ אוהש ,ופשמ 802.5 ₪ ןקתב רדגומ 5חז-ה .58 ירשג תביבסב וא ייהפוקשיי

 .(88 בותינו ףוקשה בותינה תא



 (תסטופזפ) םיבתנ .5
 6 יחי כ ל בזל טקס חממה טפיל 0 םשלפכ כס רכבקמ03 טק הכוס 0פמ הכה 00

 הבכשב עדימל השיגה תרתומ םיבתנל .(תישילשה הבכשה) תשרה תבכשב סילעופה תונמ-יגתמ סה םיבתנ

 םירשגל .16.3 רויצב ראותש יפכ ,תונחתה לש (המגודל ופ) תשרה תובותכ תורדגומ הבש ,תישילשה

 ןיא תשרה להנמלו ,תשרה יסיטרכ לע תובורצה תובותכ רוכזכ ןהש ,₪וא6 תובותכ תא קר ארקל רתומ
 ןתרזעב רידגמ אוהו ,תשרה להנמ יייע תולהונמ תישילשה הבכשב תובותכה ,תאז תמועל .ןתונשל תורשפא
 ,תכייש איה תשר-תת הויאל עדוי ,דעיה תנחת לש ופ תבותכ תא ארוק אוהשכ ,בתנה .תויגול תותשר-תת

 .רשגה רשאמ ייתיטנגילטניא"י רתוי הברה בותינ תטלחה עצבל לוכיו

 אובמ לכב ,השעמל .תישילשה המרב ןכו (ולש תשרה יסיטרכ יפל) היינשה המרב תובותכ רפסמ שי בתנל
 .(ךשמהב ריכנ ופ תובותכ תא) 16.15 רויצב ראותמכ ,תישילשהו הינשה המרב תובותכ בתנל שי
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 בתנה תלועפ - 16.15 רויצ

 .(תרחא ופ תשר) "126 תשרב 8 הנחתל תרגסמ רדשל הצור (ופ תשר) '127י' תשרב א הנחתש חיננ

 תבותכ) 4 - תאמ ,(בתנה לש ילאמשה אובמה לש תיזיפה תבותכה) 81-לא :ןה הינשה הבכשב תובותכה

 .(127.1.1.2) א תאמ ,(126.1.1.7) 8-לא :ויהי תרגסמה לש תישילשה הבכשב תובותכה .(א לש תיויפ

 ₪2-תאמ ,(8 לש תיזיפ תבותכ) 8-לא :היינשה הבכשב תואבה תובותכה ועיפוי בתנה לש ינמיה אצומב

 .(127.1.1.2) א-תאמ (126.1.1.7) 8 לא :עיפוי תישילשה הבכשב .(ינמיח אצומב תיזיפה תבותכה)

 ה ה
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 הבכשב דעיה תבותכ תא חנעפי ,התוא טולקי בתנה ,בתנל התנפוה ג הנחת הרדישש תרגסמהו רחאמ

 ,השדח 2 הבכש םאתהב ףיסויו ,(82) תרגסמה תא חולשל אצומ הזיאב טילחי ,(126.1.1.7) תישילשה

 הבכשב לולכה עדימה תא הנשמ וניא בתנה יכ ןייצל בושח .8-ו 82 לש תויזיפה תובותכה תא תללוכה

 .ותוא ארקל לגוסמ קר אלא ,תישילשה

 קלח אוה ופ לוקוטורפ :המגודל) יליעה תרושקתה לוקוטורפמ קלח איה תישילשה הבכשהו רחאמ

 םיירקיעה םילדבהה דחא הזו ,םימייוסמ םילוקוטורפל םימאתומ תויהל םיכירצ םיבתנה ,(דסק/ופ-מ

 םהש ןןוויכ ,הלעמו 3-ה הבכשהמ םילוקוטורפל םיפוקש סה (ליעל וניארש יפכ) םירשג .םירשג ןיבל ניב

 ,תאז תמועל ,םיבתנ . 3-ה הבכשב לולכה עדימה תא ארקל םירומא םניאו ₪80 הבכש-תתב םילעופ

 .סזסוסססו - 060606601 םה ןכלו 3-ה הבכשב לולכה עדימה חונעפל םיעצמאב םידייוצמ תויהל םיבייח

 וניא ךא ,וילע הנעטוהש הנכותל םאתהב ,פפסאפד וא ,ולא ,דסק/ופ לש תורגסמב לפטל לוכי םייוסמ בתנ

 .םילוקוטורפל ןיטולחל ףוקש

 לפטל תורשפא ןיא ןכלו 3-ה הבכשב עדימ םיליכמ סניאש (60 לש אז תמגודכ) םילוקוטורפ םימייק

 םילוקוטורפל ףוקש ,רומאכ ,אוהש רשג תועצמאב ריבעהל קר רשפא הלאכ םילוקוטורפ .בתנ תועצמאב םהב

 םהו םיבתנה תונוכתמ קלח סג םהל שיש םייטנגילטניא םירשג קושב םימייק ,תאו הביסמ .םייליע

 ןוזיא ,(086 5חזחַח) םיסמוע תקולח :ןוגכ תויצקנופ עצבל םילגוסמ הלא םירשג .םזסטופזפ םיארקנ

 תחטבא ,םייביטנרטלא םיבותינ ,םימייוסמ םילוקוטורפל תויופידע תאצקה ,(1080 89/8ח0זח0) םיסמוע

 תורגסמ יבגל םירשגכ ולעפי ,בותינל תונתינ ןניאש תורגסמב םילקתנה םיבתנ .דועו (560טזווע) השיג

 .הלא

 םסילגוסמ םהש היינשל תורגסמה תומכ אוה ,םירשגו םיבתנ םידדמנ סהבש םיבושחה םירטמרפה דחא

 הקסיפב וניארש יפכ ,(580%619/890-005 וא) היינשל תורגסמ 14,880 דע ריבעהל תלגוסמ טנרתא תשר .לפטל

 תורגסמ 10,000-כ קר (פ0זווצזט) ריבעהל לבא ,תאוה תומכה לכ תא ןנסל בייח טנרתא רשג .בי קרפב 1

 15,000 דע 8000 םיריבעמ ללכ ךרדב םיבתנ .דצל דצמ רבוע וניא תורגסמה ןמ רכינ קלחש החנהב ,היינשל

 התוא םירדשמ כייחאו ,התומלשב תרגסמה תא םירגוא םיבתנו םירשג יכ רוכזל שי .היינשל תורגסמ

 .םהיעוציב לע עיפשמ ןבומכ האו ,(9וסזפ 8ח6 !סחאפזש ארקנה ךילהת) האלה

 םיבתנב בותינ תוטיש .6
 "2 2,- נר גש < יכיצנ ה 23 תמה הנעמטס בעסס בא קה 008

 ,הלבט ליכהל בייח בתנה ןכל .הלבקתהש הנמ רדשל לוכי אוה םהבש ,תואובמ רפסמ שי תשרב בתנ לכל

 לכ ןכדעתהל תבייח בותינה תלבט .ייבותינ תלבטיי תארקנו ,םינושה תואובמל תובותכה תא תכיישמה

 רשפאמ םירחא םיבתנמ לבקתמה עדימ .עובק ןפואב םיבתנה ןיב תואלבטה רודיש יייע השענ הזו ,ןמזה

 .תשרב הנחת לכל יייסחיה ריחמהיי והמו ,(רוטב תרושקת יקיפא המכ) ייקחרמהיי והמ תעדל בתנ לכל

 :בותינ ילוקוטורפ לש תוחפשמ יתש תומייק

 .(סוו8ח08-600סז) קחרמ - רוטקו ילוקוטורפ ₪

 .((זחא-58919) ביתנ-בצמ ילוקוטורפ ₪



 םיביתנה תומכב דדמנה ,קחרמל סאתהב ילמיטפואה לולסמה תא םיבשחמ קחרמ-רוטקו ילוקוטורפ

 ןווכל םילולסמ השולשב התוא רדשל לוכיו ,הנמ לבקמה בתנ ראתמ 16.16 רויצ .דעיה תנחתל (40מ5)

 .דעיה תנחת

 קחרמ - רוטקו בותינ - 16.16 רויצ

 םישורדה םיביתנה תומכב אטבתמה ,ייריחמיי בתנה לש אצומ לכל הרידגמ בתנה לש בותינה תלבט

 :דעיה תנחתל העגהל

 סיביתנ 3:1 אצומ

 םיביתנ 2 2:  אצומ

 סיביתנ 4 :3 אצומ

 .רתויב הרצקה םיביתנה תומכ לעב לולסמה אוהש ,2 אצומב רחבי בתנה הז הרקמב

 :םה תאז החפשמל םיכיישה םילוקוטורפ

 כייחאו ,אאפ תרוטקטיכראב הנושארב סשויש בותינ לוקוטורפ ,(הסטזוהַפ !ח!סזחההווסה קז01060|) ה|ק ₪

 .ד6ק/ןס-ו אסטשוו תותשרב סשוי

 .6ו800 יי'ע חתופש לוקוטורפ - !6הק ₪

 .גקס|6 תביבסב בותינ לוקוטורפ -הזאוק ₪
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 םיביתנ 15-ב לפטל םילגוסמ םהש ןוויכמ ,תולודג תותשרל םימיאתמ םניא קחרמ-רוטקו ילוקוטורפ

 םינרכנוסמ ויהי אל םיבתנהש ןכתייו בר ןמז ךשמיהל לוכי בותינה תואלבט ןוכדע ךילהת ןכ ומכ .רתויה לכל

 תלבט תא תוינש 30 לכ חלוש בתנ לכ ןכש ,תשרה לש הלודג הסמעה אוה רחא ןורסח .תואלבט ןתואב

 אופ לוקוטורפ לש ףסונ ןורסח .(יוניש לכ הרק אלשכ וליפא) םינכשה םיבתנה לכל ולש המלשה בותינה

 ומכ לקשמ ותוא לבקי שיילס 9600 לש בצקב וק :םיווקה לש תרוסמתה יבצק תא ללקשמ וניאש אוה

 .שיילסמ 2 לש בצקב וק

 ,ביתנ-בצמ ילוקוטורפ תחפשממ בותינ לוקוטורפל המגוד אוה (0ק6ת 5חסח קח ₪וז51) 0505 לוקוטורפ

 ,דוביע חכ רתוי שרוד 055 לוקוטורפ סושיי .חזפ תא ףילחמה ,ףדעומה בותינה לוקוטורפ םויכ אוהו

 תאו הטישב .תשרב םירוקה םייונישל רתוי רהמ ביגמו םיילמיטפוא רתוי םיביתנ קפסמ אוה סלוא

 םייטנוולר םיקלח קר םירדשמ זא םגו ,םיביתנה יבצמב םייוניש ולחו הדימב קר םינוכדע םיחלוש

 העונתה תא תיתועמשמ הרוצב ןיטקמ רבדה .(חופ-ב ומכ ןתומלשב תואלבטה תא אלו) בותינה תואלבטמ

 םינוירטירק ךמס לע םירחבנ םיביתנהש אוה 0556 לש ףסונ ןורתי .הלש טרסה בחור תא ךסוחו תשרב

 תותשרבו טנרטניאה תשרב בותינל םויכ שמשמ 0595 לוקוטורפ .וב םייקה סמועהו ,וריחמ ,וקה בצק :ןוגכ

 .תורחא דספ/ןק

 םיבתנל םירשג תאוושה .ל
 = ַפ-רמפ

 לוקוטורפ) ופ לוקוטורפ םושיימ תוחוקלה תוישעמ תואמגודב םיבתנהו םירשגה תלועפ תא הוושנ

 .8 הנחת לש ופ תבותכ יהמ תעדוי איהו ,8 הנחתל תרגסמ חולשל הצור 4 הנחתש חיננ .(טנרטניאה

 התואמ תויהל תובייח רשגה לש םידדצה ינשמ תונחתה לכ ,(16.17 רויצ) רשגב שומיש לש הרקמב

 תבותכ יהמ עדוי א .תשר-תת התואב תואצמנ 8-ו 8 תונחתה םג ןכל .תשר-תת התואמ וא ,ייהחפשמיי

 שמתשמ אוה ךכ סשל .8 לש תיזיפה תבותכל םג קוקז אוה תרגסמ תונבל ידכ ךא ,8 לש (ופ תבותכ) תשרה

 תיציפה תבותכה יהמ תולגל ודיקפתש ,(4607655 ₪650!טווסח קזסוסססו) ג85 ארקנה דחוימ לוקוטורפב

 .(₪ז0800851) תשרה לכל 4 יייע תחלשנ 8 הנחת לש (ופ) תשרה תבותכ תא תללוכה 1385 תרגסמ .8 לש

 ,הליגר תרגסמ 8-ל תעכ חלוש 4 .(אג6 תבותכ) תיזיפה ותבותכ סע העדוה ריזחמה ,8 יייע ההוזמ תרגסמה

 .תישילשהו הינשה הבכשב 4/8 תובותכה תא תללוכה
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 רשגב שומיש - 16.17 רויצ

 האר) תונוש תותשר-תת לע תואצמנ 8-ו 4 תונחתה הז הרקמב .בתנב שומיש רובע המגודה לע רוזחנ
 בייח אוה ןכלו (תונוש ייתוחפשמייל םיכייש םה יכ) 8-ל תורישי תרגסמ חולשל לוכי וניא 8 .(16.18 רויצ
 יהמ תעדל שקבמו בתנל האפ תעדוה חלוש 4 ןכל .8-ל תרגסמה תא הנפי בתנהו ,בתנל התוא תונפהל
 ,בתנל תרגסמ חלוש 8 זאו ,(81) תיזיפה ותבותכ םע העדוה ריזחמ בתנה .בתנה לש תיזיפה ותבותכ
 תרגסמה תא לבקמ בתגה .(ופ) תישילשה הבכשב 8/9-ו ,הינשה הבכשב 81/8 תובותכה תא תללוכה
 תרגסמה תא רדשמו ,(8? תאמ 8 לא :רמולכ) 8/82 תובותכה גוזב ₪6 תובותכ תא ףילחמ ,א1 אובמב
 .ולש ₪2 אצומב תנקותמה

 ₪.---רדרדדדרדההרדררררררררדדידזדרדרדדדרדרדדד
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 בתנב שומיש - 16.18 רויצ אג6 עפ אג6

 :םיבתנהו םירשגה תונוכת תא תמכסמ האבה הלבטה

 תודרפנ תויגול תותשר

 שי

 ו ו

 בכרומ

 לוקוטורפ לכל הנכות בייח

 בכרומ רתוי טושפ שומיש

 וו



 (6ד\שגץ5) םירעש .8
 רק הנ ,קשחמא ה "בפ בכ בקנה הטש ב קטי בפ 005

 תשרל תרבוחמה הנחתש ךכ ,הנוש הרוטקטיכרא תולעב תותשר ןיב םירבחמה םיטנמלא סה םירעש

 טנרתא גוסמ תויהל הלוכי תחא תשר ,המגודל .הינשה תשרל תרבוחמה הנחתל רשקתהל הלוכי תחא

 רבחל ידכ .ופאו יבשחמ תרבחמה 5א4 תשר תויהל הלוכי הינשהו ,םפסאפז לש תויצקילפא תוצר הילעש

 האר) םילוקוטורפ תרמה תנכותו סייאט סיטרכ ,טנרתא סיטרכב דייוצמה טנמלא ץוחנ ןהיניב

 .(16.19 רויצ

 סס6אטז/פאג רעש - 6.19 רויצ

 ארקנה ךילהת) 3270 יפוסמ ויה וליאכ מבי בשחמל םירשקתמו הרמה סירבוע צד יפוסמ 16.19 רויצב

 .עאוא וא שגא בשחמל רשקתהל לוכי ,3174 רקבל רבוחמה ,3270 ףוסמ ,ינש דצמ .(דפזחווה8| =חוט|בווסח

 ה והיכה וופר רכה
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 8 תשרב הנחת 3 תשרב הנחת

 רעש לש תובכשה הנבמ - 16.20 רויצ

 רעשל שי 16.19 רויצב :םימייקה םיקשממה רפסמל םאתהב (היינשה הבכשב) תויזיפ תובותכ שי רעשל

 םאתהב ,רתוי לודג תויהל לוכי (תישילשה הבכשב) תשרה תובותכ רפסמ .סייאט תבותכו טנרתא תבותכ

 .סססאפז-ו !ף 5א :תובותכ שולש רעשל שי 16.19 רויצב .םיכמתנה םילוקוטורפה יגוסל

 ( 870860881 כסחוגוח) ללוכה רודישה בחרמ .9
 6 2 ו ו ו וירוק ל הדעהעצונ הע"( א- ו יטטדה רול רמלה ה וס ופי רו ]

 תודוקנה לכ ףסוא אוהש ,(ססווופוסח ססחחפוח) י'תושגנתה בחרמיי גשומה תא ונרכה ,2 ףיעס ,בי קרפב

 .תושגנתהל םורגלו ,בחרמ ותואב תרחא הנחתמ הרדושש תרגסמ עיגהל הלוכי ןהילאש ,תשרב (תונחתה)

 םיאצמנ םיבתנו םירשג םאה :איה הלאשה .תושגנתהה בחרמ ךותב אצמנ (ח6069ז) רזחשמש וניאר רבכ

 !תושגנתהה בחרמב

 בתנ וא רשג ירה ,(טעמכ) יתימא ןמזב האלה תרגסמה תא ריבעמש ,רזחשמל דוגינב .אל - איה הבושתה

 הרימש ךות שדחמ התוא ורדשיו ,שורדה דוביעה תא ועצבי ,התוניקת תא וקדבי ,תרגסמה תא וטלקי

 הנחת לכ ומכ שדחמ תרגסמה תא ורדשי בתנ וא רשג ,תורחא םילימב .ינשה דצב ₪ג0-ה תבכש יללכ לע

 .םדוקה עטקמה לש תושגנתהה בחרמ תא י"םיקיספמיי םה תאז הניחבמ ןכלו ,אבה עטקמב תרחא



 רויצב וניארש יפכ .(8ז0860880) ללוכ רודישב רבודמשכ הנוש הרוצב םיגהנתמ םיבתנו םירשג תאז תמועל
 תורגסמ ינשה דצל ריבעי המוד הרוצבו ,8זס86ספ8ו לש תרגסמ איהש ,הח תרגסמ תא ריבעמ רשג ,7
 תא סירידגמ ןכל .ללוכה רודישה תורגסמ תא "סוסחייי ,תאז תמועל ,בתנ .םירחא םיגוסמ ללוכ רודיש
 הלוכי ןהילאש תונחת/ תודוקנה לכ ףסוא אוהש (8ז0860881 ססחופוח) 'ללוכה רודישה בחרמ'' גשומה
 .בחרמ ותואמ הרדושש ללוכ רודש לש תרגסמ עיגהל

 תושגנתה בחרמש בל םיש .ללוכ-רודיש יבחרמ המכו תושגנתה יבחרמ המכ הבו ,תשר ראתמ 16.21 רויצ

 .בתנה לש םייוסמ אובמב דימת םייתסמ ללוכ-רודיש בחרמו ,בתנ וא רשגב דימת םייתסמ

 יש == רותטמְ-ךורותטמת ב ?
 8 ם [] 1 [2 [] (] (]

 ללוכ - רודיש בחרמ- 16.21 רויצ

 ז"ע קרפ םוביט רח
 "ל לזנב ה קדרה ה זי גל לקשאנב ג בכ נקיממטקמקפפמסק סקתספאפת אהה 0000800008

 .םירעשו םיבתנ ,םירשג ,םירזחשמ :סהו ,תותשר ןיב םירבחמה םיטנמלאה תא ונרכה הז קרפב .

 תואה תא רזחשלו ריבגהל םדיקפת .תיויפה הבכשה ,08ו לדומ לש הנותחתה הבכשב םילעופ םירזחשמ

 ילעב םיעטקמ ןיב קר םילעופ םירוחשמה .ןכשה עטקמל ורדשלו ,תשרה לש דחא עטקמ הצקב םייקה
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 םג דצל דצמ וריבעי סה ןכלו ,ןוניס וא הקידב תלוכי םהל ןיא .רודיש בצק ותואו השיג תטיש התוא

 ותואב םסיאצמנה תשרה יעטקמ ןיב יזיפה חווטה תא לידגהל אוה םהלש ץופנה שומישה .תויוגש תורגסמ

 .סופמק וא ןינב

 תויזיפה תובותכה תא םיארוק סה .היינשה הבכשה לש ₪46-ה תבכש-תתב תותשר םירבחמ םירשג

 דצל הריבעהל וא תרגסמה תא ןנסל םאה םיטילחמ הז יפ לעו ,אא6ס הדשב תרגסמב תולולכה 8

 תונחתה תואצמנ ןכיה דבל דומלל םילגוסמ םהו ,ייסיפוקש םירשגי תטישב בורל םייונב טנרתא ירשג .ינשה

 תרגסמה סהבש ,יירוקמ בותינ" גוסמ בורל םה סייאט ירשג .םהלש בותינה תולבט תא דבל תונבלו ,תונושה

 תוימוקמ טנרתא תותשרב בותינה .םאתהב לועפל םיכירצ קר םירשגהו ,בותינה תוארוה תא תללוכ רבכ

 .(םיבתנב םג תלבוקמה) 055" תטישב תויבחרמ תותשרבו ,5ק8תחוחַפ דז86 תטישב השענ

 סה ןכל ,(ופ תובותכ :המגודל) תשרה תובותכ תא ארקל םהל רתומו ,תישילשה הבכשב םילעופ םיבתנ

 .םירשג רשאמ תוכבוסמו תולודג רתוי תותשרב לפטלו ,תויטנגילטניא רתוי בותינ תוטלחה עצבל םילגוסמ

 .(םיבתנה בורב לבוקמה לוקוטורפה םויכ אוהש ,055= :המגודל) םימיאתמ בותינ ילוקוטורפ שי םיבתנל

 סייאטל טנרתאמ רבעמ תלוכי ,תויגול תותשר תדרפה :לשמל) םירשגל ןיאש תובר תונוכת שי םיבתנל

 דיקפתו ,תותשרב םייזכרמה םיטנמלאה םויה סה סיבתנה ןכלו ,(יוכו ,עדימ תחטבא ,תרחא תשר לכלו

 .דרויו ךלוה םירשגה

 הרוטקטיכרא תולעב תותשר רבחלו ,תומרה עבש לכב לועפל םילגוסמה ,םילוקוטורפ יריממ םצעב םה םירעש

 .(סססאפד-ו 5א4 ןוגכ) הנוש



 הונג טרס-בחורל השירדה .1
 2% ו ו כט ובמים ה גיא ההקויחעה ריר ב -]

 תותשרה שולש לכ .(זפסו) תחא תיבחרמ תשרו ,(סייאטו טנרתא) תוימוקמ תותשר יתש ונרכה הכ דע

 ףתושמ אוה תשרה לש טרטה-בחור ,תורחא םילימב וא ,(508ז90 ₪6688) ףתושמ ךוות לע תולעופ הלאה

 איה ,תואובמה דחאמ תרגסמ תלבקמ איהש עגרב ,המגודל ,(זוטט) טנרתאה תזכר .תשרב תונחתה לכל

 גשומה תא ונרדגה בייי קרפב .רדשל הלוכי הניא הנחת ףא ןמז ותואבו תואובמה רתי לכל התוא תרדשמ

 לוחת ,םייוסמ עגרב וכותב עונת תחא תרגסממ רתוי םאש וניארו ,(ססווופוסח פסחופוח) "תושגנתה בחרמ"

 תונחתה ןיב טרסה בחור לע תורחת תמייק (תושגנתה בחרמ ךותב) טנרתא תשרב ,רמולכ .תושגנתה

 .(17.1 רויצ האר)

 | ו ופה | א ב [-- = רש = |[
 ,א==בב  .ש===ש שבב == == 8. ===ב5 שא==ב₪ | שפ==

 םיתרש 4 +תונתת 100 לש תושגנתה בחרמ

 סמועב הנחתל שילסק 0

 תושגנתה בחרמ - 17.1 רויצ

 תשרב העונתהש ןמז לכ .םיתרש העבראו תונחת 100-מ בכרומ 17.1 רויצב תושגנתהה בחרמש חיננ

 העונתה רשאכ סלוא .(שיילסמ 10) טרסה-בחור לכ תא רצק ןמז ךשמל לבקל הלוכי הנחת לכ ,הכומנ

 הקסיפ אייי קרפב וניארש יפכ .רדשל היינשל תחא ייתועירפמיי תונחתו ,תויושגנתה תוליחתמ ,הלוע תשרב

 היהת תשרהו סיכורא ויהי הבוגתה ינמז (שיילסמ 4 דע 3) 40% דע 30% לש סמועל עיגת תשרה רשאכ ,6

 קלוחמ שיילסמ 4) דבלב שיילסק 40-כ לש עצוממ טרס-בחור לבקת תשרב הנחת לכ הזכ בצמב .ייהמוסחיי

 טנרתא תרגסמ לכש ןוויכמ ,הזמ ךומנ ףא היהי ,לבקת הנחת לכש ייוטניי טרסה-בחור ,השעמל .(100-ב

 קלח ךכל ףסונבו ,(בי קרפב 12.19 רויצ האר) שמתשמה לש עדימ לכ םיליכמ םניאש םיתב 26 הליכמ

 .תרגסמל תרגסמ ןיב 9.666 לש הנתמהה ינמו ללגב לצונמ וניא תשרב טרסה-בחורמ



 תוגתוממ תותשר - זי קרפ

 לודיגל םידע ונא תונורחאה םינשב םלוא .קיפסמ טנרתאה לש טרסה-בחור היה ,םינש רפסמ ינפל דע

 :תואבה תוביסה ןמ עבונה ,תותשרה תרובעתב ריהמ

 ידסייממ דחא ,אוססוש קוח) ךרעל שדוח 18 לכ ומצע תא ליפכמו ,הדמתהב הלוע 80-ה לש בושחימה חכ

 לש דוביע תלוכי לעב) 80286 דבעמה ובו תז-ה בשחמ ןיב ופלח םינש רשע ןכאו .(לטניא יבח

 ינויסנ קוח .ךרעל 100 אוופפ לש תלוכיב לעופה סויטנפה דבעמ ןיבל ,(היינשב תולועפ ןוילימ ,1 ו

 רורב ןאכמ .טרס-בחור לש שיילסמ 1 שרוד ,תשר בשחמ לש 1 אופפ לכ יכ עבוק (1ח0901 קוח) רחא

 .ונתפוקת לש םימדקתמה םיבשחמל םיאתמ וניא רבכ שיילסמ 10 לש ףתושמ טרס-בחורש

 רבחתמ הלא םיבשחממ לודג קלח .הנשל 20%-מ רתוי לש לודיג בצקב תולוע 50-ה יבשחמ תוריכמ

 ₪06 בשחמ שדח דבוע לכ םויכ לבקמ םינוגרא הברהב .ןהלש הרובעתה תא רתוי דוע הלעמו ,תותשרל

 .תינוגראה תשרל רבחתמו ,ותדובע תליחת סע

 סינוגראה תיברמב .הלש הרובעתה תא םילעמו תיזכרמה תשרל סירבחתמ ןוגראה לש םיקחורמ םיפינס

 ,.גא תשרב רוביד תבלשמה סזו תשר ,המגודל) הידמיטלומל תיטרפ תשר םיקהל הפיאש םויכ שי

 .הלוע תישארה תשרה לע סמועהש רורבו

 ,05 הלעפהה תוכרעמ .לדגו ךלוה טרס-בחור םישרודו ,רתוי ייסידבכיי םישענ תותשרב םימושייה

 םייפארג ןכו (יוכו תונמזה ,יאלמ תוכרעמ ,ינורטקלא ראוד :ןוגכ) םיילאוטסקט םימושיי ורשפיאש

 תולעופה ,(ו/וחטסואפ) תונולח תוססובמ תומדקתמ הלעפה תוכרעמב ופלחוה ,תויביס 16 לש קשממב

 דחא ינועבצ ךסמ ,המגודל .םימדקתמ ואדיוו הידמיטלומ ,הקיפארג ימושיי תורשפאמו ,תויביס 32 לע

 תויביס ןוילימ 7.37 שרוד (ךסמה תנומת לש טנמלא אוה לסקיפ) םילסקיפ 640א480 לש היצולוזרב

 640א480 לש היצולוזרב ואדיו טרס .תויביס 24-ל סגרותמ ינועבצ לסקיפ לכש ןוויכמ ,ןורכז לש

 27.6 לש טרס בחור שרוד - היינשל (תונומת) תורגסמ 30 לש בצקבו לסקיפל תויביס 24 ,םילסקיפ

 6 דע (אוםש6-1 תטישב) שיילסמ 1.5 שרוד סוחד ואדיו טרס .שיילסמ 220 וא ,היינשל סיתב ןוילימ

 המיאתמ הניא ףתושמ טרס-בחור תלעב טנרתא תשרש רורבו ,שמתשמ לכל (אופש0-2 תטישב) שיילסמ

 .הלא תורטמל

 תוזכר .(אוטווו-םטפ טט) תיצורע-בר תזכר היה ,טרסה-בחור רופישל ועצוהש םינושארה תונורתפה דחא

 רויצב תוזכרה המגודכ) תימינפ טנרתא תשר השעמל היהש ,דחא (8ט5) ורע וללכ תונושארה טנרתאה

 .יאמצע טנרתא עטקמכ דקפת םהמ דחא לכש ,םיצורע רפסמ וללכ רבכ ינשה רודהמ תוזכרה .1

 תעגל לוכי תזכרה ךותל עקתנה (סיטרכ) לודומ לכ .םיצורע 6 תלעב תירלודומ תזכר תראותמ 17.2 רויצב

 .ינוציחה ודיצמ וילא תורבחתמ תונחתהו ,רתוי וא דחא ץורעב

 :םינפוא ינשב עצבתהל לוכי םינושה םיצורעל תונחתה רוביח

 .א

 .ב

 .(אוססט!פ 5ווזסחזחַ) םייוסמ ץורעל ולוכ לודומה רוביח

 .(קסזו 5ווזסחוחַפ) רחא ףורעל ₪0 לכ רוביח

0 - 



 םיצורע 4 תלעב תזכר - 17.2 רויצ

 דחא .הרקבה תכרעמ תרזעב וא ,לודומ לכ לע םיאצמנה םיקספמ יייע תושעהל הלוכי םירוביחה תרדגה

 2 ןיב רושיג רשפאמו םיימינפה םיצורעה לכב עגונה ,רשג לש לודומ תויהל לוכי תזכרה לש םילודומה

 .17.3 רויצב תשרה תלבקתמ ,רשג יייע םיצורעה לכ תא םירבחמ םא .םיצורע (רתוי וא)

 1 תושגנתה בחרמ
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 4 תושגנתה בחרמ

 דחא תרשו תונחת 25 שי עטקמ לכב
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 תוגתוממ תותשר - זי קרפ

 בחרמ אוה םהמ דחא-לכש ,םיעטקמ 4-ו (אוטוווטסח 8זּוטָפש) תואובמ-בר רשגמ תבכרומ 17.3 רויצב תשרה

 לכב ויהי ,םיעטקמה 4-ל הווש הרוצב ןתוא קלחנו 17.1 רויצ לש תונחתה 100 תא חקינ םא .תושגנתה

 עיגהל ןתינ (תושגנתה בחרמ רומאכ אוהש) עטקמ לכב .(ימוקמ תרש םגש חיננו) תונחת 25 עטקמ

 .תויושגנתה טעמכ ןיא ןכלו תרשה יייע תרצונ העונתה בורו רחאמ שיילסמ 10 לש ילמיסקמ טרס-בחורל

 רוביחהש בל-םיש .17.1 רויצב הנחתל רשאמ 10 יפ ,רמולכ ,שיילסק 400-כ לבקת הנחת לכ עצוממב

 וילא תסנכנה העונתהש החנהב) שיילסמ 10 קפסמ אוהו ,עטקמ לכב ייקובקבה ראוצייל תעכ ךפהנ תרשל

 תקולח .שיילסמ 4 תלבקמ התיה הנחת לכ ירה ,שיילסמ 100 קפסל לגוסמ היה תרשה םא .(החינז איה

 ךישמהל רשפא יטרואית ןפואבש ןבומכו ,(59009ח18000ח) היצטנמגס תארקנ ליעל הראותש הרוצב העונתה

 .הנחת לכל העונת רתויו ,תונחת לש רתוי ןטק רפסמ םיללוכה ,םיפסונ םיעטקמל תשרה תא קלחלו

 ךכ ךרוצל םישמתשמ תולודג תותשרב סלוא ,תונטק תותשרב לבוקמ היצטנמגס ךרוצל םירשגב שומשה

 תיסופיט המגוד ראתמ 17.4 רויצ .ןהיניב רבעמה תלבגהו ,תותשר-תת תריצי םג םירשפאמה ,םיבתנב

 תדקפתמה ,תיתקלחמ תזכר שי הנבמה לש המוק לכב הבש ,(80560!601 830%פסח) "תצווכמ תיתשתיי לש

 ,בתנל תורבוחמ תוזכרה לכ .המוקב תונחתה לכ תא תתרשמו ,(ופא וא וש לוקוטורפב המגודל) תשר-תתכ

 םיתרשל השיגה תא ןכו תותשרה ןיב רבעמל תואשרהה תא (סימיאתמ סירטליפ תרזעב) עבוקש אוהו

 .(אשגא) תינוציחה תשרל וא סייזכרמה

 םיתרש =
 םייזנכרמ 4

 ה

 601180560 83000008 תשרב בתנה - 17.4 רויצ

 ילעבו ,(פפ8 ,הינשל תונמ ןוילימ 0.5-1 :המגודל) ההובג הרבעה תלוכי ילעב ,םילודג םיבתנ קושב םימייק

 םימרוג םהש הייהשהה ,תלבגומה לודיגה תלוכי ,הובגה סריחמ םלוא .םיקשממ לש ןווגמו בר רפסמ

 תארקנש השדח היגולונכט תותיפל ואיבה ,םהב שומישה ךוביסו הנכותב שומישה בקע עדימה תמירול

 םותפז-ה) 1990 תנשב עיפוה ןושארה 1.גא גתמ .הרמוח ימושיי לע תססובמה (!.גא פוווזסח) ".גא גתמ'

 .םינוש םילדגו םיגוסמ םיבר םיגתמ ועיפוה וירחאו ,(אגוקּגחַא תרבח לש פשוטה



 . 1\א גתמ לעופ ךיא .2
 "ששיפרה, רש ל. עתיר פליקר סע אבק 00

 תבכשב (םא) דעיה תבותכ לע לכתסמ גתמה ,תרגסמ העיגמש עגרב :רשגל המוד הרוצב לעופ 1גא גתמ

 הלבט וא שארמ הנכומ הלבט יפ לע) תאוה תרגסמה תא בתנל שי גתמה לש אצומ הזיאל טילחמו 6

 תויביסה לכ תומרוז ובש ,תואובמה ינש ןיב ייילאוטריו לולסמיי רצוי גתמה .(ימאניד ןפואב תינבנה

 .(17.5 רויצ האר) קתנתמ לולסמה תרגסמה רודיש רמג רחאלו ,שיילסמ 10 לש בצקב תרגסמל תוכיישה

 גתמה תלועפ ןורקע - 17.5 רויצ

 לש אוג תובותכ לכ תמישר שי אובמ לכ רובעו ,תואובמה לכ תא הליכמ גתמה לש גותימה תלבט

 הז הרקמבו ,אובמ לכל דבלב תחא תבותכ ליכהל הלוכי הלבטה .אובמ ותואל תורבוחמה תונחתה

 תרשקתמ איהש םעפ לכב (שיילסמ 10) ירשפאה טרסה-בחור לכ תא תלבקמ הו אובמל תרבוחמה הנחתה

 תרגסמ חולשל 8 הנחת הלוכי ןמזה ותואבו ,6 הנחתל תרגטמ תחלוש 8 הנחת 17.5 רויצב .תרחא הנחתל

 ,תדדוב הנחת תרבוחמ אובמ לכל הבש ,תאז הטיש .שיילסמ 10 לש ילמיסקמ בצקב ןכ םג ,ס הנחתל

 .17.5 רויצב ראותמכ ,ייהיצטנמגסורקימ'' וא ,(6ווזסחוחפ וס 1ח6 0656ו00) 'הצקה דע גותימ'' תארקנ

 .שיילסמ 20 אוה 17.5 רויצב גתמה לש לוביקהש רמול רשפא ,שיילסמ 10 לש בצקב לעופ רודיש לכו רחאמ

 :האבה הרוצב גתמ לש לוביקה תא בשחל ירשפא יללכ 10

 (תואובמה רפסמ) א (אובמה בצק) 777
 . (ופא) ימגמ דח גתמ לוביק + 0

 ב מש םנוכב 54 בה כמ שוב: משש: נב 5
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 (זוטפ) תוכר לש לוביקה ,האוושה םשל .שיילסמ 80 אוה טנרתא תואובמ 16 לעב גתמ לש לוביקה ,המגודל
 .(שיילסמ 4 קר השעמל) שיילסמ 10 אוה תואובמ 16 תלעב הליגר

 טנרתא תותשר .(₪81ז סטסוסא) ימגמ-דח ןפואב לעופה טנרתא גתמ לוביקל תסחייתמ ליעל החסונה
 הנחת רשאכ רדשל הלוכי הניא הנחת :ימגמ-דח ןפואב תולעופ (בי קרפב הבחרהב וראותש) תויסאלקה
 לש ₪80-ה ןונגנמ .םדוקה רודישה סויסמ 9.508 ופלחש רחאל קר רדשל לכות הנחתה .תרדשמ תרחא
 תנשמ לחה םלוא .תשרב רחא רודיש םייקש ןמזב רדשל הדעב ענומ (תשרה סיטרכ לע יונבה) הנחתה
 םירשפאמ סהו ,(חטוו סטסופצ) ימגמ-וד ןפואב םילעופה תשר יטיטרכו םיגתמ קושב עיפוהל ולחה 3
 .(17.6 רויצ האר) םינווכה ינשב תינמז-וב הטילקו רודיש

 תשר סיטרכ

 (ת0) ימגמ-וד ימגמ וד גתמ

 ימגמ-וד גתמ - 17.6 רויצ

 שיילסמ 10 לש בצקב ,תואובמ גוז לכ ןיב תינוויכ-וד העונת תמייק ובש ,ימגמ-וד גתמ ראתמ 17.6 רויצ
 םהו ,סיימגמ-וד תויהל סה ףא םיבייח גתמל תורבוחמה תונחתה לש תשרה יסיטרכ יכ רורב .ןווכ לכב
 םירשג ,םיגתמ ,תשר יסיטרכב ירשפא תימגמ-וד הטישב שומישה .םיליגרה טנרתאה יסיטרכמ םינוש
 העונתה סא :העונתה יפואב הייולת ימגמ-וד רושיק לש תויביטקפאה .(וטפפ) םירזחשמב אל ךא ,םיבתנו
 הניא העונתה םא .100% -ב לדגי (דחזסטפחפטו) לוביקה יזא ,הטילקה אובמו רודישה אובמ ןיב תנזואמ
 תוליצנה ןכלו ,תויושגנתה רסח אוה ימגמ-וד רושיקש ןייצל םג בושח .רתוי ךומנ היי רופישה - תנוואמ
 .(תויושגנתה תומייק ובש) ימגמ-דח רושיקב תמייקה תוליצנהמ ההובג היהת ןוויכ לכב

 :האבה החסונה יפל בשוחמ ימגמ-וד גתמ לש לוביקה

 (ץסא) ימגמ-וד גתמ לוביק = (תואובמה רפסמ) א (אובמה בצק)

 תשר לש הומ הובגה לוביק והז .שיילסמ 160 אוה תואובמ 16 לעב ימגמ-וד גתמ לש לוביקה ,המגודל
 1 גא יגתמ לש תוריכמב הלולתה היילעה הרורב ןאכמו ,תיתועמשמ הרוצב ונממ לוו ,(שיילסמ 100) "פסו



 | הא גתמ ימושיי .3
 הזבל בדו מ בשר "כ הס תטנבר שט ה 0800 ב פנו

 שיילסמ 10 לש ייוטניי טרס-בחור אובמ לכל קפסל רשפאמ !/גא גתמ ,תמדוקה הקסיפב וניארש יפכ
 תימגמ-דח םידבוע סויכ םיקפוסמה םיגתמה בור .(תימגמ-וד הדובעב) שיילסמ 20 וא ,(תימגמ-דח הדובעב)
 יעוציב תא תיתועמשמ הרוצב םירפשמ םיגתמה .(גוטוס 56ח5וחַפ) תיטמוטוא הנחבא תלוכי םע תימגמ-ודו
 .ןלהל תואמגודב הארנש יפכ ,תותשרה

 שחה םח= םחא  במ- םחש בחג ב-

 וו ו
.09/0 
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 תרשהמ 1ילא 2 47 היינפ | הבוגת

 תזכרל גתמ תאוושה - 17.7 רויצ

 (ןימי דצב) תזכרמ הייונב תשרה .תונחת 100-ו םיתרש 4-מ תבכרומה תינוימד תשר ראתמ 1777 רויצ

 ,שיילסמ 4 לש ילמיסקמ בצקל עיגהל תלגוסמו תימגמ-דח הרוצב תדבוע תזכרה .(לאמש דצב) גתמ וא

 ,תונחתל סהמ הרזחבו םיתרשה לא תינפומ העונתה לכו רחאמ .טנרתא לוקוטורפ לש הלבגמה ללגב

 ןותחתה קלחב ראותמכ ,(שיילסמ 1 רמולכ) תשרב העונתהמ עבר דודמל רשפא תרש לכ אצומבש ירה

 תמייוסמ הנחת :ירוט ןפואב תלהנתמ העונתה לכ ,תזכרה תדובע לש ימגמ-דחה יפואה ללגב .רויצה לש

 .(תוכרב תומייקה תויושגנתהה לכמ ונמלעתה רויצבש ןבומכ) האלה ןכו ,הל הנוע תרשהו ,תרשל הנופ

 ,טרסה-בחורמ 90%-כ ןה תרשה תובוגתו ,טרטה-בחורמ 10% ךרעב תולצנמ תרשל תוינפהש חיננ םא

 .םיתרשה לכל תובוגת שיילסמ 3.6-ו תוינפ שיילסמ 0.4 -ל קלחתמ (שיילסמ 4) יללכה טרסה-בחורש ירה

 עצוממ ייתרש ןמזיי תלבקמ הנחת לכ .שיילסמ 0.1 לש תוינפ לבקיו ,שיילסמ 0.9 קפסי דרפנב תרש לכ

 .(17.1 רויצ םע הוושה) דבלב שיילסק 36 לש תובוגתל

 ה רוברטו



 תוגתוממ תותשר - זי קרפ

 לש בצקב דובעל םילוכי תונחתהמ תחא לכו תרשהש ךכ ,תימגמ-וד איה הדובעה ,גתמה לש הרקמב

 גוזב תרשהמ תורדושמ תובושתה לכו ,הטילקה גוזב תרשל תועיגמ תוינפה לכ .ןווכ לכב שיילסמ 10 דע

 תובוגתל עצוממ ייתרש ןמזיי תלבקמ הנחת לכ ,הז הרקמב .17.7 רויצ לש ןותחתה קלחב ראותמכ ,רודישה

 10 דע לש בצק לבקל תיטרואית תלגוסמ איהש תורמל ,(100-ב קלוחמ שיילסמ 40) שיילסק 400-כ לש

 תזכרה ובש םדוקה הרקמל דוגינב ,ייקובקב ראוציי הז הרקמב םיווהמ םיתרשהש איה הביסה .שיילסמ

 לוביק .10 יפמ רתוי הנחת לכ לש הקופתה תא הרפיש גתמב תזכרה תפלחה .תשרה לש הלבגמה איה

 שיילסמ 11) דבלב שיילסמ 44 איה תיביטקפאה הקופתה ונלש הרקמב ךא שיילסמ 1040 אוה הזה גתמה

 .(6 א תרשל

 לכ יזא ,העונתהמ 10% תווהמ תרשל תוינפהו ,ימגמ-דח אוה ליעל המגודב גתמה סאש חכוה :ליגרת

 .(ש"לסמ 40 איה תיביטקפאה הקופתה) שיילסק 360 לש עצוממ "תרש ןמזיי לבקת הנחת

 360 תמועל 400) וז המגודב 10% ךרעל אוה תימגמ-וד הדובע לש רופישהש ונל הארמ ליעל ליגרתה

 םימייק .תרשהמ תובוגת 90%-ו תרשל תוינפ 10% :תשרה תעונתב ןוזיאה רסוח איה הביסה .(שיילסק

 תוליצנ זאו ,םינושה םישמתשמה ןיב ואדיו-תדיעו ןוגכ ,תנזואמ רתוי העונתה םהבש םירחא םסימושיי

 סיתרשה תקופתש ירה םיפסונ םיתרש ינש ףיסונ תמדוקה המגודב גתמלש חיננ םא .תרפתשמ גתמה

 ,שיילסק 600 לש ייתרש ןמזיי לבקת הנחת לכ .שיילסמ 66 היהת תשרה תקופתו שיילסמ 60 תעכ היהת

 .(שיילסק 400) תמדוקה המגודהמ רתוי 50% ,רמולכ

 4 לש טרס-בחור קפסל רתויה לכל תלגוסמה) תוכרהמ רבע "קובקבה ראוציי יכ ,ליעל תואמגודב וניאר

 ,הנחת לכל שיילסמ 10 לש טרס-בחור תתל סנמא לגוסמ גתמה .גתמל רבוחמה תרשה אצומ לא (שיילסמ

 אוה וז הייעבל ןורתפה .ליעל תואמגודב (שיילטק 600 וא) שיילסק 400-ל בצקה תא ליבגמ תרשה ךא

 הבחרהב ראותתש ,שיילסמ 100 טנרתא וא ,(851 םוחפזחפו) ר'המ טנרתא לש הייגולונכטב שמתשהל

 סיטרכ סע דדוב תרש רבחנ 17.7 רויצב גתמל םא :הטושפ המגודב קר הז בלשב קפתסנ .האבה הקסיפב

 .שיילסמ 1 עצוממב לבקת הנחת לכ ,שיילסמ 0

 .17.4 רויצ לש תשרל המודה ,1גא גתמ הזכרמבש תשר תראותמ 17.8 רויצב



 םייצכרמ

 80560!!60 880א0006-כ גתמה - 17.8 רויצ

 םצעב איה תּזכר יכ רוכזל שי) ימגמ-דח ןפואב טנרתאה גתמל תורבוחמ תונושה תומוקבש תוזכרה

 סהש ןבומכו ,ימגמ-וד ןפואב םירבוחמ םייזכרמה םיתרשה .(ימגמ-וד דובעל הלוכי הניא ןכלו ,רזחשמ

 לוביקל עיגהל לגוסמה ,ימגמ-וד רשק ןמסמ ,רויצבש 20% ןומיסה .םיימגמ-וד תשר יסיטרכ םיללוכ

 סג .העונתה יפואב תולתב ,רתוי ךומנ תויהל לוכי הזה רוביחב ישעמה לוביקה יכ סא ,שיילסמ 20 לש

 .ימגמ-וד ןפואב גתמל רבוחמ בתנה

 עיפומ 17.8 רויצב ןכלו ,אוגס-ה תבכשב לעופ אוה רמולכ ,רשג ומכ קוידב לעופ 1 א גתמ יכ ןייצל בושח

 תכרעמב תונחתה לכ ןכלו ,(הסטווחפ) בותינ לש תויצקנופ עצבל לגוסמ וניא גתמה .(19ָץַַז 2) 12 ןומיסה

 תשרה תא קלחל ונלוכי ,בתנה תואצמיה ללגב ,17.4 רויצב .תשר-תת התואב תויהל תובייח תאּוה

 .השיג תואשרהב לופיטה ללוכ ,בתנה יייע תישילשה הבכשב השענ ןהיניב בותינהו ,תונוש תותשר-תתל

 התואב תויהל תובייח תונחתה לכו ,בותינ תלוכי ול ןיא ,תישילשה הבכשב לעופ וניא גתמהו רחאמ

 תונחתה תומכל תיטחי איה 8ז0800881-ה תומכו רחאמ .8ז080088+ כסחופוח ותואב רמולכ ,תשר-תת

 תומודמ תותשר תיינב אוה ךכל ןורתפה .וז תשרב ייזבזבתמיי תיסחי לודג טרס-בחורש ירה ,בחרמב

 יפכ) תוזכרה ןיב בותינ אל ךא ,הצוחה בותינ עצבמ 17.8 רויצבש בתנה .ךשמהב ראותיש יפכ (ץו'\א)

 .תונוש תורוצב םיגתמב בותינה תייעב הרתפנ ךיא םג הארנ ךשמהב .(17.4 רויצב בתנה השעש

 םישמתשמה לכ ןיב קלחתמה ,ימגמ-דח שיילסמ 4-10 לש טרס-בחור תולבקמ 17.8 רויצב תוזכרה

 םהמ דחא לכו ,תזכרל הנטק תומכ קר רבחל רשפא ,י'םידבכיי םה םישמתשמה םא .תזכרל םירבוחמה

 לש הלודג תומכ רבחל רשפא ,לודג טרס-בחורל םיקוקז םניא םישמתשמה םא .לודג טרס-בחור לבקי

 סאו ,םישמתשמה יפואל םאתהב תוזכרה לוביק תא ןנכתל לוכי תשרה להנמ הרקמ לכב .תזכרל תונחת

 .לוביקה תא רפשלו גתמב תזכר ףילחהל רשפא - ךירצ

 2222222222 259777799 ררר--הררדדררהה-9-הרררדדדדרידרדדדדדדדדהדה-8

 ₪.--- רדר דדרררררההרהררדרררהרררררדידדיידררהדדדדררדדדרדדרדידדדדרדדדרדדדד



 תוגתוממ תותשר - ז"י קרפ

 ,(₪וטפ) הליגר תזכרב .(56סטזוע) עדימה תחטבא אוה םיגתמב ןוידה תעב וב בשחתהל שיש ףסונ טקפסא

 ןוגכ) הדידמ רישכמ רבחל רשפא .(17.1 רויצ האר) תונחתה לכל דיימ תרדושמ הכותל תסנכנה תרגסמ לכ

 וגיא רבדה גתמב .תשרב סרוזה עדימה לכ תא טולקלו ,תוכרה לש םייונפה תואובמה דחאל (יירפינסיי

 סא .17.5 רויצב ראותמכ ,תדעוימ איה וילאש אובמל קרו ךא תינפומ תרגסמ לכש סושמ ,ירשפא

 .אובמ ותואל ונפוהש תורגסמה תא קר טולקל ןתינ ,גתמ לש םייוסמ אובמל הדידמ רישכמ םירבחמ

 סיניקתמ םהו ,תורגסמה לכל השיג היהת ובש דחא אובמ היהיש ןווכתמב םיצור םינרצי םימעפל סלוא

 טולקלו הדידמ רישכמ רבחל ןתינ הקתעה אובמל .(ססָמע פסח) ייהקתעה אובמיי ארקנה הזכ אובמ גתמב

 .(17.9 רויצ האר) תשרב תורגסמה לכ תא

6 

 עסתד

 גתמב הקתעה אובמ - 17.9 רויצ

 וב ם(חסזח64) ריהמ טנרתא .6
 =. "2" רע ה-2. ריבר, ה בטפל ה גנב (כלטתהמ קט הקטמהבבנע ב00 סתשעכנה1 008

 הבייחו ,םיעשתה תונש תישארב הרבגתהו הכלהש ,הובג טרס-בחורל השירדה תא וניאר הז קרפ תליחתב

 לש הרמוח םושיי םצעב אוהש ,!/גא גתמ היה 1990 תנשב עצוהש ןושארה ןורתפה .םישדח תונורתפ

 הנושארל הגצוהש ,ימגמ-ודה טנרתאה תייגולונכט החתופ ךשמהב .ונממ בוטו ריהמ ךא (8זו096) רשגה

 ורפיש הלא תונורתפ ינש .ופש₪802.3% הניקתה-תדעוב תעכ תאצמנו ,(אוקּחפ 'בח יייע ןכ-םג) 1993 תנשב

 .המאתהב ודרי ןהיריחמו ריהמ בצקב ולע טנרתא תותשר תוריכמ ,טנרתאה יעוציב תא תיתועמשמ הרוצב

 .(830אס0ח8) תיתשתלו םיתרשל רוביחל רקיעב ,ףסונ טרס-בחורל השירד תמייק התיה ןיידע םלוא



 6800 'בח התיה הז סוחתב הצולחה .שיילסמ 100 טנרתא וא ,ריהמ טנרתא תרוצב עיפוה ןורתפה

 טנרתא לוקוטורפ לע הססבתהש ,ריהמ טנרתאל היגולונכט חתפל הרטמב 1992 תנשב המקוהש .נטחסווסח

 תוכמותשכ ,וטפש 802 תדעול ןקתל העצה השיגה הרבחה .שיילסמ 100 לש תוריהמב ךא (0//05%פ) ירוקמה

 העיצמה ,1ז8ז-ו אק לש תידגנ העצה םג השגוה ופפ=-ל סלוא .5ץחסק08-ו 50א ,300₪ תורבחה הב

 ופש=-ב הלהנתה 1993 תנש ךלהמב .ירוקמה טנרתא לוקוטורפמ הנושה ,שדח ₪6 לוקוטורפ םשייל

 תעכ וללכש) 806 טחסווסח תעצה יכמות וטילחה הערכה לכ הגשוה אלשמו ,ייריהמה טנרתאה תמחלמ"

 ארקנש סהלשמ ןוגרא םיקהל (םירחאו 5טא ,5₪6, ןורטלביכ ,סקיטפוניס ,3008₪  ,לטניא תא

 סיעודיה) 1008896-א לוקוטורפה יטרפמ תא 1993 רבוטקואב ססריפ תש-ה .(=85+ םוחסזתסז ת|ןו8חס6) ת\

 שיילסמ 100 טנרתא יסיטרכו יגתמ תא קפסל 60 יבח הלחה שדוח ותואבו ,(1008856-דא םשב סויה

 .םינושארה

 :הדובע תוצובק יתש םיקהו ,תויגולונכטה יתשב ךומתל ףוסבל טילחה !םפם ןוגרא

 .(051/8/ספ) ירוקמה טנרתא לוקוטורפ לע םיססובמה 1008856-ז ינקת תא 1995 תנשב הרשיאש ,802.30 ₪

 ארקנה שדח השיג לוקוטורפ לע תטסובמה ,100/0-8חֶעויגִא תארקנה היגולונכטה תא החתיפש ,802.12 ₪

 .ססחו 86 קזוסזוץ

 הבחרה הכימתה ללגב ,1008856-ד אוה חצנמה ךא ,קושב עיפוהל ולחה תויגולונכטה יתשמ םירצומ

 תורסחה תובושח תונוכת יתש) ימגמ-וד ןפואבו גותימב דובעל ותלוכי ,לוזה וריחמ ,םינרציהמ לביקש

 1000-ל ףא ךשמהבו שיילסמ 100-ל שיילסמ 10 טנרתא תותשרמ הטושפה הריגהה תלוכיו ,(802.12 ןקתב

 .שיילסמ

 טנרתאיי גשומה תא ריכזנש םעפ לכבו ,קושב םיצופנה םויכ םהש ,10088%-ז ירצומב דקמתנ ןלהל
 רשפאו ,הליבכ ייוניש םישרוד םניא 10088581 ימושיי יכ ןייצל בושח .וז היגולונכטל ןווכתנ (שש) ייריהמ
 .האבה הקסיפב הארנש יפכ (םיביס וא שדפ) תמייקה תיתשתב שמתשהלו ךישמהל

 1008856-ז ינקת .5

 תטישל ההזה (א46) השיג תטיש םירידגמ ,ופשפ 802.30 תצובק יייע 1995 יאמב ורשואש 1008986ד ינקת

 ,108856ז תייגולופוטל המודב ,(גתמ וא תזכר) בכוכ איה היגולופוטה .10 יפ הריהמ ךא ,תירוקמה טנרתאה

 .האבה הלבטל םאתהב םייזיפ םיקשממ יגוס השולשב תכמותו

|] -- 



 0 תותשר - זי קרפ

4 10088508 1 1] 

 כז 8 258 רטסיצנמ דודיק

 דס 5 פז וא אא ביס 5זק וא דס 5 טדס 5 סילבכ יגוס

 צ"המ 5 צ"המ 5 צ"המ 5 צ"המ 0 תואה רדת

2 

1 

 מ 0

 ןכ

 יללכ תוגוז יסמ

 רודיש תוגוז 'סמ

 קחרמ

 ימגמ-וד

 ,(פזפ) ךכוסמ לבכ וא ,(5 הקסיפ אי קרפ האר) 5 הירוגטק ,עדפ גוסמ םיטוח תוגוז 2 לע דבוע 1%
 ,48/58 איה דודיקה תטיש .ימ 100 דע קחרמל ,הטילקל ינשהו ,רודישל שמשמ דחא גוז .(ו8₪) 1 הירוגטק
 .(זםפו-ב ומכ) צייחמ 125 אוה תואה רדת ןכלו ,(5 הקסיפ ,די קרפ) פפו לע קרפב ונרכה רבכ התואש
 דודיקב שומיש .(צייהמ 20) הדובעה בצקמ לופכ תואה רדת ובש ,רטסיצנמ דודיקב םישמתשמ טנרתאב
 דודיקב ורחב ןכלו ,צייהמ 200 לש יגולנא רדתב דמועה לבכ בייחמ היה ,שיילסמ 100 בצקב רטסיצנמ
 םה 1008986ז% ירצומ .108956ז ומכ ןה םיניפה תורדגה םגו (1088861 ומכ) ₪4-45 אוה רבחמה .8
 .םירחא םירצומו םיבתנל קשממ יסיטרכו םיגתמ ,תוזכר ,תשר יסיטרכ :םיללוכו ,רתויב םיצופנה

 יפל םינתשמ םיקחרמה .הטילקל ינשהו רודישל דחא ,םייטפוא םיביס 2 לע הדובעל דעונ 10088509
 .(ךשמהב הארנש יפכ) סושייה

 3-ב רדשמ אוה .(108856ז ומכ) 5 וא 4 ,3 תוירוגטק ,שזפ גוסמ ,(8) םיטוח תוגוז 4 לע דבוע 4
 100885614 ולש הדובעה תרוצ ללגב .תויושגנתה יוליגלו הטילקל שמשמ יעיברה גוזהו ,ליבקמב תוגוז
 .(ןאכ וב ןודנ אלו) דחוימ אוה (88/ד) דודיקה .ימגמ-דח קר אלא ,ימגמ-וד דבוע וניא

 קשממל ןורקעב המודה ,(ו601 !חטסקסחטסחז !חוו1906) וו ארקנה ילרטיינ קשממ ג רידגמ 10089561 ןקת
 םלוא ,םינוש םיגוסמ םירביסנרט רבחל ןתינ אוו קשממל .(8 ףיעס ,בי קרפ האר) טנרתאב ונרכיהש או

 .(רטמ 50 דע הקחרה רשפיא 8טו לבכ) רטמ 0.5-מ רצק תויהל בייח או לבכ

 2-5 בב ה ב-2006
 ב לש תושגנתהה בחרמ .6

 .51.205-מ ןטק תויהל בייח אוהש וניארו ,טנרתא תשר לש ייתושגנתה בחרמיי גשומה תא ונרכה בי קרפב

 תויהל תבייח תושגנתהה בחרמב תודוקנ יתש לכ ןיב רוזחו ךולה תוטשפתהה תייהשה ,תורחא םילימב

 ,רמשנ תויביס 512 לש ייןולחייה 10088561 תשרב .(51.205 אוהש) תויביס 512 לש רודישה ןמזמ הרצק

 :אבה ללכה םייקתמ 1008856ז תשרב ןכל .5.12ט8 תעכ אוהו ,10 יפ ןטק ולש רודישה ןמז סלוא



 ] 2 י5.1208-מ ןטק תויהל בייח תושגנתהה בחרמ 10088561 תשרב 2

 רידגמ ןקתה .ריהמ טנרתא תותשרב רתומה םירזחשמה רפסמ תא םג הניטקמ תושגנתהה בחרמ תנטקה
 :םירזחשמ יגוס ינש

 יגוסב ךמותה רזחשמ והז .דחא ןווכב ,(תוחפ וא) 078 לש הייהשה לעב - (01855 1) 1 גוסמ רזחשמ ₪
 .(םיביס וא 8א ,4) םינוש תוידמ

 גוסב ךמותה רזחשמ והז .דחא ןווכב ,(תוחפ וא) 0.4668 לש הייהשה לעב - (01855 2) 2 ג)סמ רזחשמ ₪

 .(1008856-דא םה ויתואובמ לכ :המגודל) דחא הידמ

 1008456ז תשרב ,תושגנתה בחרמ ךותב םירזחשמ 6 דע שמתשהל רתומ (שיילסמ 10) טנרתא תשרב םא

 רויצב תוראותמה תויסיסב תויצרוגיפנוק רפסמ תומייק .דבלב םיינש וא דחא רזחשמב שמתשהל רתומ

0. 

 | טס (|-------ש
 [2 וא 1 גוס]

 יטפוא ביס

 י'ימ 8

 יטפוא ביס | / יטפוא ביס

 'מ 0

 10089561 לש תויסיסב תויצרוגיפנוק - 17.10 רויצ

 קחרמה ,רמולכ ,תושגנתהה יבחרמ תא הרידגמה הלבט תרוצב תויצרוגיפנוקה תא םכסל רשפא

 .תושגנתה בחרמ ותואב תונחת ןיב ילמיסקמה

 ₪--ר-רדההרדההההההרדדההרהדררדרדדדדההדההדדדדהדהררדדדדדהההדהדדדדדדדההררדדההההההרדההדהההררהההדרדדרהדרדההדדרדהרהההרהדהרההההדהההרההרדהדדרדהדדרדהר- 70

203 



 6 תותשר - זי קרפ

 תשוחנ ביס/תשוחנ תשוחנ היצרוגיפנוק

 (ימגמ דמ) ימ 2 גתמל גתמ וא ם0-ל 0

 (ימגמ-וד) ימ 0

 ימ 1 גוס רוחשמ
 ימ 0 2 גוס רזחשמ

 ימ 8 2 גוס םירזחשמ ינש

 הרוצב בשחל רשפא ךכ יייע .םילבכה יגוס לכ לש הייהשהה תא תורידגמה תואלבט קפסמ 802.30 ןקתה
 .(5.1208 וא) תויביס 512-מ הלודג הניאש קודבלו ,היצרוגיפנוק לכ לש הייהשהה תא תקייודמ

 ןןייירבה ירצומ .7 1
 זהבה של, תנו הכיפה ו ----

 :1008850ז לוקוטורפב םיכמותה םירצומ קושב עיפוהל ולחה 1993 תנש ףוסמ לחה

 טנרתא לוקוטורפב ןה לועפל םילגוסמה (פ01 ץורע םע רקיעב) תשר יסיטרכ - 10/100 תשר יסיטרכ ₪
 תארקנה תילנויצפוא הנוכת ליכמ 1008861 לש ןקתה .1008956ז לוקוטורפב ןהו (שיילסמ 10) ליגרה
 רדשמ דצ לכ הלעפהה םע .יטמוטוא ןפואב ינשה דצה בצקו גוס תא תוהזל דצ לכל תרשפאמה ,אואפְע
 לש םיסלופל המודב ,8851 וא ₪טופ65 םיארקנה םיסלופ תרדס יייע ולש סוטטסה תא ינשה דצל
 םירכמנה םיסיטרכה .ףתושמה בצקל םמצע תא םימיאתמ םידדצה ינשו ,12.9 רויצב וניארש 1
 ןפואב םיהזמו ,שיילסמ 200 וא 20-ב רמולכ ,םיבצקה ינשב תימגמ-וד הדובעב ףא םיכמות סויכ
 .הדובעה ןפוא תא יטמוטוא

 םלוכ םילעופה ,( 16 וא 8 ללכ ךרדב) תואובמ רפסמ םע םירוחשמ - שי'לסמ 100-ל (הטטפ) תוזכר ₪
 ,תושגנתה בחרמ םיווהמ םה ירה ,םירוחשמ לש היגולונכטב רבודמו רחאמ .ימגמ-דח שיילסמ 100-ב
 רוביחל רקיעב םישמשמ סה .תינמז-וב תזכרב עונל הלוכי תחא תרגסמ קרו ,ףתושמ טרס-בחור וא
 תורשפאהו ,לוזה םריחמ אוה סנורתי .שיילסמ 100 גתמ לש אובמל ,תוריהמ תונחת וא ,םיתרש רפסמ
 .רתוי הלודג תזכר לבקלו םתוא רשרשל

 םיללוכ םה .םיבצקה ינשב סתכימת ללגב ,םויכ רתויב םיצופנה םיטנמלאה םה הלא - 10/100 יגתמ ₪
 הריחב סע ללכ-ךרדב ,שיילסמ 100 תואובמ לש רתוי ןטק רפסמו ,שיילסמ 10 לש תואובמ רפסמ
 תונחתל םירבוחמ שיילסמ 10 לש תואובמה .אובמ לכב תימגמ-וד וא תימגמ-דח הדובע לש תיטמוטוא
 .תשרה וכרמל (טפ-וח6) היילעל וא ,םיתרשל םירבוחמ שיילסמ 100 לש תואובמהו ,תוזכרל וא תוריהמ



 יגתמ םירבחתמ םהילאו ,תשרה לש (840אפ008) תיתשתכ ללכ-ךרדב םישמשמ -100/100 יגתמ ₪
 .סיריהמ םיתרש וא 100 תוזכר ,0

 , 10/100 תותשר לש םייסופיט םימושיי רפסמ ןלהל

 דחא תרש םע הדובע תצובק .א
 - תרשהו 108 לש תואובמל תורבוחמ תונחתה .דחא תרש םע הדובע תצובק ראתמ 17.11 רויצ
 הנחת לכלו ,םיילמיטפוא םיאנתב תדבוע תשרה ,תונחת 10 דע שי םא .100₪ לש ריהמה אובמל
 ייתרש ןמויי לבקת הנחת לכ ,תונחת 15 שי םא .(תימגמ-וד הדובעב) תרשה לומ שיילסמ 10 חטבומ
 .(תרשה לש ייקובקבה ראווציי תייעב הרתפנ דציכ הארו 7 רויצל הוושה) שיילסמ 6.67 לש עצוממ
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 םיתרש רפסמ םע הדובע תצובק .ב

 ,100₪ לש אובמל (אטט) תזכר רבחל איה רתויב הטושפה ךרדה ,םיתרש רפסמ ףיסוהל סיצור םא

 .17.12 רויצב ראותמכ
 0-----הרדרדדדררדרדרדהההההרההרדררדרדהרדדדדדדדדרדדדדדדדרדדרדרדדהדדדדדד -

 =-ש---2=----בה-ההבב-בם=בהכה 2222224228



 תוגתוממ תותשר - ז/י קרפ

 םיתרש רפסמ סע הדובע תצובק - 17.12 רויצ

 היהי הלש טרסה-בחור ןכלו ,תושגנתה בחרמ הווהמ תזכרהש אוה ןורסחה ךא ,הטושפו הלוז ךרד יהוז
 המגודל) הכומנ העונתה רשאכ הּוה סושייב םישמתשמ .םיתרש המכ לע קלחתיו ,שיילסמ 100-מ ךומנ
 .הליגר טנרתא תשר רשאמ ךורע ןיאל םיבוט םיעוציבה יכ םא ,(תרשל שיילסמ 20 דע 10 -

 תרועב 10/100 יגתמ רשרשל וא :תויורשפא יתש שי םיתרשה לש הקופתה אולמ תא לצנל םיצור םא
 .(17.14 רויצ) םיתרשה לכ תא הילא רבחלו 100₪ לש גותימ תיתשת תונבל וא ,(17.13 רויצ) ריהמ 6

 םירשרושמ 10/100 יגתמ - 17.13 רויצ



 סירבוחמ םהילאש ,1008₪ לש תואובמ ינש שי גתמ לכל .םירשרושמ 10/100 יגתמ ראתמ 17.13 רויצ

 ךכ ,ריהמ (808) ורעב םהיניב םירשרושמ סיגתמה .108 לש תואובמל תורבוחמ תונחתה לכו ,םיתרש

 לודגל רשפאש אוה תאז הטיש לש ןורתיה .לודג דחא גתמל ייוליאכי' םירבוחמ םיתרשהו תונחתה לכש

 .םירשרושמ םיגתמ לש תמייוסמ תומכל לבגומ לודיגהש - ןורסחהו ,םיכרצל םאתהב

 יגתמ לכ תא ןכו ,םיתרשה לכ תא הילא רבחל ,100% לש גותימ תיתשת םיקהל איה היינשה תורשפאה

 .17.16 רויצב ראותמכ ,0

 100/100 גתמ

10 

10] 

 100% גותימ תיתשת - 17.14 רויצ

 ,10/100 יגתמ סג םירבחתמ גתמל .סיתרשה לכ םירבחתמ וילאש ,יזכרמ 100/100 גתמ ראתמ 17.14 רויצ

 תולוכיה) תויטיא תונחת תורבחתמ ןהילאש ,10%| תוזכרל וא ,תוריהמ 10% תונחתל גתוממ תורש םינתונה

 בחרמ לש היעב ללכב ןיא ,םיגתמ סה םיטנמלאה 17.4 רויצבו רחאמ .(תיסחי ךומנ טרס בחורב קפתסהל

 100) םירתומה םיקחרמה לע םירמושש ןמז לכ ,תיגולופוט הלבגה אלל םיגתמ ףיסוהל רשפאו ,תושגנתה

 .(ימגמ-וד ביס רטמ 2000 ,תשוחנ ימ

 10011 יגתמ תקחרה .ג
 .100₪ בצקב םילעופה (תוזכר וא) םיגתמ קיחתרהל ןתינ דציכ ראתמ 17.15 רויצ

 ה כר ור כרכור רמו ווי



 תוגתוממ תותשר - זי קרפ

 100 0856 [1'א 100 0856 "א

 תזכר/גתמ , תזכר/גתמ

100 28 1 (% 1 1000 

 1008 יגתמ תקחרה - 17.15 רויצ

 הקחרה םירשפאמו ,(ךפהלו) 1008856=א-ל 10088891% םיגתממה ,דא/שא יגתמ תרזעב תעצבתמ הקחרהה
 יגתמב ךרוצ ןיא ןבומכ ואו ,1008889"א אצומ ילעב םיגתמ סג םימייק .םיביס גוז תרועב מייק 2 דע

 דא/פא

 םיגתמ גווס .8
 יו ור יה רשה יה ויגו הכצהקב זשגהבה השיא /ץלפהטליחאקוסקה\ וייה לד וה הז ]

 ;(17.16 רויצ האר) תוטיש שולשב סילעופ !.גא יגתמ

 פוסז6 3ח0 -סחפז - רגשו ןסהא ₪

 600+דחזסטפח - ריהמ גותימ ₪

 .ז3ףוה1-וז66 0 ו-דהזסטשת םג ארקנה ,₪800/ו60 0טו-דחזסטָפח - רפושמ גותימ ןש

| 
 ₪ זץ . %

 + 1'תזסטק] 0

 סיגתמ גווס - 17.16 רויצ

 םיקדוב ,תרגסמה לכ תא םיטלוק 'רגשו ןסחא'' תטישב .תיסופיט טנרתא תרגסמ ראתמ 17.16 רויצ

 םילעופה םיגתמ ןכו ,םיבתנו םירשג םידבוע קוידב ךכ .רחא אצומב התוא םירדשמ ףוסבלו ,התוא



 דע 915 איה יירגשו ןסחא" תטישב תללוכה הייהשהה ןכלו ,4סט5 לש עצוממ דוביע ןמו דוע ףיסוהל שי הז לע 121408 דע 5105 היהת תרגסמה תטילקב הייהשהה ןכל .(12.19 רויצ האר) םיתב 1518 לש ילמיסקמ ךרואו ,םיתב 64 לש ילמינימ ךרוא תלעב תויהל הלוכי טנרתא תרגסמ יכ וניאר רבכ .םיעוציבה לע עיפשהל לוכי תויהשהה םוכט ,רוטב םירשג רפסמ שי סאו ,הייהשה שיש אוה ןורסחה .וז הטישב
 .(שיילסמ 10-ב טנרתא רובע) 5

 םיגתמ .תשרהמ תוקלוסמ תוניקת אל תורגסמו ,505 הדשב תואיגש תקידב תעצבתמש אוה ןורתיה סלוא
 תויצקנופ םיעצבמ םג םה םיתיעלו ,תשרה תיתשתב ללכ-ךרדב םיאצמנ יירגשו ןסחאיי תטישב םילעופה
 .(תרגסמה ןוסחאל םיקוקז סה וא םגו) בותינ לש

 תרגסמה תא םירדשמ דימו ,(פמ) דעיה תבותכ תא קר םיקדוב ריהמה גותימה תטישב םילעופה סיגתמ
 ןכלו ,תואיגש תקידב תעצבתמ אלש אוה ןורסחה סלוא ,(ךרעל 4005) הכומנ איה הייהשהה .הדעיל
 האצותכ ורצונש תורצק תורגסמ ןהש ,חטחופ תורגסמ דחוימב) תשרב טטושל וכישמי תוניקת-אל תורגסמ
 םיבצקהש םושמ ,100-ל 10-מ גותימ עצבל םילוכי םניאש אוה הלא םיגתמ לש ףסונ ןורסח .(תויושגנתהמ
 .שדחמ הרודיש ינפל תרגסמה תריגא םישרוד םינושה

 הלש 64-ה תיבה דעו התליחתמ תרגאנ תרגסמה :תומלועה ינשמ תונהל םיסנמ רפושמה גותימה תטישב
 תורגסמ תא םיננסמ ךכ יייע .תושגנתה ןיא וא שי םאה עבוקה *ןולחייה הש ,(תונושאר תויביס 512)
 ייונסמיי וניא ךא ,(ךרעל 910₪5) עובק אוה הייהשהה ןמז .יביטקפאה טרטה בחור תא םילידגמו חטחופ
 .קפסב לטומ תאז הטיש לש ןורתיהש ןכ ,תוניקת-אלה םינותנה תורגסמ תא

 הייהשהו ההובג תוריהמ לע רומשל בושח םהבש ,הצק יגתמב לבוקמ ריהמה גותימה תטישב שומישה
 10/100 גותימ ,בוט ןוניס ץוחנ םהבש ,תיתשת יגתמב לבוקמ רגשו ןסחא תטישב שומישה .הכומנ
 סירידגמ אובמ לכלו ,תוטישה יתשב לועפל םילגוסמה םיגתמ סג קושב םימייק .בותינ םג םיתיעלו
 .680006 סטו-(חזסטָפחו יגתמ םיארקנ סה .הדובעה תרוצ תא (יטמוטוא ןפואב וא) דרפנב

 :יפל םישענ םיגתמ לש םיפסונ םיגווס

 תויהל םילוכי םיקשממה .100/100 וא , 10/100 ,10/10 יגתמ - תואובמה גוסו יבצק .

 .1008859-% ןא 100835671א ,7

 תולפונ אל תורגסמ יכ ,םיבוט םיעוציב רשפאמ לודג ןורכז - אובמ לכב םייקה (8ט₪ז) ןורכזה לדוג ₪

 ,אובמ לכל םיתב 500,000 דעו םיתב 32,0000 ןיב ללכ-ךרדב ענ םיגתמב ןורכזה .אלמתהש ןורכז ללגב

 .רקי סג אוה לודג ןורכו םלוא .ילמיסקמ ךרואב טנרתא תורגסמ 330 דע 20-מ ןסחאל ןכל לגוסמו

 ,הריהמה הנחתה ןווכל ייהמודמ תושגנתהיי םיחלוש םה - המירז תרקב םיליעפמה םיגתמ שי ןכל

 תונורתפ קר שי תימגמ-וד הדובע יבגל .תימגמ-דח הדובעל ןוכנ הז) בצקה תא דירוהל התוא םיחירכמו

 .8806סזספפטז6 תלנכטה תורפסב תארקנ וז הטיש .(םינרצי לש םייטרפ
₪-- = 
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 ןורכזהמ קלח לצנל לוכי אובמ לכו ,(508ז66 \ו6חוסזע) ףתושמ אוה ןורכזה סהבש סיגתמ םג סימייק

 .ךרוצה תעב ףתושמה

 :םיגתמל תויסיסב תורוטקטיכרא שולש תומייק - (8|88060ח9) הנבמה תרוטקטיכרא

 .םיבתנ לש הלועפה ןפואל המודב ,הנכותב השענ גותימה הלא םיגתמב - ףתושמ ןורכזו (ספט) דבעמ

 טסשפזחטפ-ה אוה הזכ גתמל המגוד .בותינ לש תויצקנופ םג עצבל החונ תורשפא שי הלא םיגתמל

 ."סז6 לש

 לכבו ,ברעו יתש תרוצב הייונב הצירטמה .רוביד יגתמל המודה הנבמ ילעב ,הרמוח יגתמ - הצירטמ

 םה הו גוסמ םיגתמ .תואובמה ינש ןיב רשקה עצבתמ - לעפומ אוה רשאכש ,גתמ ןיעמ שי תמוצ

 100-ל 10-מ םיבצק תרמה עצבל םילגוסמ םניאו םלדוגב םילבגומ סה ךא ,סושייל םיחונו םיריהמ

 .א9וס8ח8 לש ם1חפזפואוזסח-ה אוה הזכ גתמל המגוד .שיילסמ

 דבוע 808-ה .גתמה לש העונתה לכ הענ וילעש ,ריהמ יזכרמ 805 שי הז גוסמ תוזכרל - ריהמ 8

 םושיי תרשפאמ הרוטקטיכראה .עדימ תטילקו רודישל ןמז ץירח אובמ לכל רשפאמו ,דפאו תטישב

 רודיש רקיעב תרשפאמה ,הצירטמה תרוטקטיכראל דוגינב ,(ללוכ רודיש) הברהל-דחא רודישל חונ

 רטנל רשפאו ,תחא הדוקנב תמרוז העונתה לכ יכ ,חונ אוה 808-ה לוהינ םג .הדוקנל - הדוקנ

 8₪5-ה לוביק .(!םד-20/36) 'גדאמ לש טניטלומה אוה הזכ גתמל המגוד .תיסחי תולקב קודבלו

 לוביק םינתונ צייהמ 20 לופכ תויביס 66 :המגודל .ןועשה בצקב תויביסה רפסמ תלפכמ יפל עבקנ

 .שיילס-הגיג 1.28 לש

 בקע תויהשה םרגיהל תולוכי םיסח גתמב - (אסח-טוססאוחַט) ם'סח-'תלב וא (8וססאוחַפ) םיסח גתמ

 םירות םירצונ אל םיסח-יתלב גתמב .תואובמה דחאל סנכהל תורגסמ לש רותב הנתמהה ינמז

 .ןכרדל דיימ תוחלשנ תורגסמהו

 .ול תכיישה תובותכ תמישר תמייק אובמ לכ יבגלש וניאר רבכ - אובמ לכ לש תובותכה תומכ

 תומכ לש הלבגמ שי םהבש םיגתמ סימייק ןכל ,ןורכז הברה תשרודו ,הכורא תויהל הלוכי המישרה

 גתמ תמועל ,(םסזז 8שווסחוחפ) אובמל תחא תבותכב ךומתל גתמה לוכי ינוציקה הרקמב .תובותכה

 .(56חוסחז 5ואוסחוחַפ) אובמל תובותכ 1024 -ב ךמותה

 םיינש וא דחאו ,10₪ תואובמ לש תמייוסמ תומכב םיכמות םיעובק םיגתמ - ירלודומ וא עובק גתמ

 תא תיטמוטוא רחובו ,10/1008 דבוע אובמ לכ םהבש םיעובק םיגתמ םג םימייק .100₪ לש תואובמ

 םיקשממו םינוש םילודומ ילעב ,רתוי םילודג םה םיירלודומ םיגתמ .הצקה תנחת גוסל םאתהב בצקה

 ,(802.10) פד לוקוטורפב םיכמותו ,יוביגל ףסונ חכ-קפס םיליכמ ,('גדאמ לש 11-36 תמגודכ) םינווגמ

 ךכ ,הזאו-ו "פפו ,דח יקשממ םג םיעיצמ םקלח .(16.11 רויצ האר) תואלולב סתוא רבחל ןתינש ךכ

 .תידיתע וא ,תמייק תיתשתב םהב שמתשהל ןתינש

 ו, רוויר



 ב ן.האפ) תומודמ תותשר .9
 ו

 ךותב החונ תרושקת :ןוגראה לש םיכרצל המיאתמ הבושת תתל תבייח ןוגרא לכ לש תרושקתה תשר

 השיג תלבק ,תורחא תוקלחמ לש םיתרשל השיג תעינמ ,יתקלחמה תרשל הריהמ תרושקת ,הקלחמ לכ

 תרזעב הכ דע התיה תאז תושעל תלבוקמה ךרדה .ןוגראל צוחמ תרושקת תורשפאו םיפתושמ םיתרשל

 הילאש ,תיתקלחמ תזכרל ורבחתהו המוק התואב ובשי הקלחמה ישנא .17.4 רויצב ראותש יפכ ,םיבתנ

 :המגודל) תשר ירפסמ ולביק םהו ,הצובקכ םתוא רידגה תשרה להנמ .יתקלחמה תרשה םג רבחתה

 ךרוצל םלוא ,תזכרה תועצמאב העצבתה סהלש תרשה ןיבו םהיניב תרושקתה .הצובק התואב (ופ ירפסמ

 .תורדגהל םאתהב ,תאז ענמי וא רשפאיש ,בתנה ךרד רובעל םיבייח םה רחא תרשל תרושקת

 :תונורסח רפסמ שי תאז הטישל

 ראשיהל הצורו תרחא המוקל רבוע שמתשמ םא .תיזיפ הברקב תויהל תבייח הדובע תצובק לכ ₪
 הצובקל תכיישה) תרחא תזכר תאצמנ ודילש תורמל ,תמדוקה תזכרל ותוא טווחל שי ,הצובק התואב
 .(תרחא

 תיביטרטסינימדא הדובע שרוד תשרל תשרמ שמתשמ לש רבעמ לכו ,ךבוסמ אוה םיבתנה לוהינ א

 הנחת לכב ןכו ,תשר לכל תוכיישה תונחתה לש קייודמ םושיר תויהל בייח בתנ לכבש רחאמ ,תינדי

 .בתנה תא רידגהל שי

 .(םיגתמ תמועל) סירקי םיטנמלא םה םיבתנ ₪

 .תשרל תשרמ תרגסמ םיריבעמ סהשכ תיתועמשמ הייהשה םיסינכמ םיבתנ ₪

 הבוט רתוי ךרד .תוקלחמו םישנא תוזוזתו םייונישמ תועבונה תוהובג תויולע שי ןוגראל ךכמ האצותכ

 המודמ תשר .(/ו \אפ) "תומודמ תותשר'' תנוכתב םיכמותה ,(.גא יגתמ תועצמאב איה תאז תושעל

 תילנויצקנופ הניחבמ ךא , םינוש תומוקמב ןוגראב תורזופמה , (םיתרש ,פ6) הצק תודוקנ לש הצובק איה

 םילוכי הירבחש ,תיטרפ תשר ןיעמ יהוז ,תורחא םילימב .תחא הדובע תצובקב ויה וליאכ תודקפתמ

 87080095 ללוכ רודיש בחרמ םייקתמ סהיניבו ,תגתוממה תשרל סירבוחמ , ןוגראב םוקמ לכב אצמיהל

 .( הסחה

 ₪--- כ-242
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 לכל קשממ
 עא

 ו

[ 

 (/ו גא5) תומודמ תותשר - 17.17 רויצ

 היינשה הבכשב םילעופה םיגתמ ינש ראתמ רויצה .תומודמ תותשר לש ןויערה תא םיגדמ 17.17 רויצ

 תישענ תרושקתה ץו.גא לכ ךותב .תונוש תומודמ תותשר 3-ל תוקלוחמ סהילא תורבוחמה תונחתהו ,(2)

 ךרד רובעל תבייח םינוש /ו-גא ןיב תרושקת .(םיגתמ וא) גתמ ךרד תורבוע תורגסמהש סושמ ,תוריהמב

 םירבחתמה םייּזיפ םיקשממ 3 שי בתנל .תורדגהל םאתהב העונתה תא (סוסחל וא) ריבעהל לוכיה ,בתנה

 ,דחא קשממב ילאבולג אובמל רבחתהל לוכי בתנה ,ןיפוליחל .רחא צו גא-ל ךייושמ קשממ לכו ,גתמל

 .17.18 רויצב ראותמכ

 ילאבולג אובמ

 (1א1+1.4א2+1.4%3)
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 לש 70860881 0008ו₪-ב אצמנ רמולכ ,ט\.\א-ה לכל ףתושמה אובמ אוה (0וספאו קסזז) ילאבולג אובמ
 ךא ,ופ לוקוטורפב תיסחי טושפ אוה ילאבולגה אובמב שומישה .17.19 רויצב ראותמכ ,ץו.גא-ה לכ
 .ילאבולג אובמ שי םיגתמה לכל אל יכ ןייצל שי .ופא לוקוטורפב ךבוסמ

 ילבולג אובמ

% 
 ילאבולג אובמ - 17.19 רויצ

 לש הרקבה תנכותב תישענ (ץו.אא) הדובעה תוצובק תרדגהש הדבועהמ עבונ י'תומודמ תותשריי םשה

 םישמתשמ תונשלו דירוהל ,ףיסוהל לוכי תשרה להנמ .םישמתשמה לש יזויפה סוקימל רשק אלל ,תשרה

 תנתונ וז תלוכי .והשלכ דויצב וא םיטוחב תעגל ילבמ ,דבלב הנכות תודוקפ תרזעב ,תומלש תותשר וא

 ןפואב ןוגראה יכרוצל תשרה הנבמ תא םיאתהל לוכי תשרה להנמ :תוימוקמ תותשר ןונכתל שדח דמימ

 הקלחמל הקלחממ םירבוע םישמתשמ רשאכ .הליבכ תולבגמ וא תויזיפ תולבגמ לכ אלל ,שימגו ימניד

 סישנאמ תבכרומה ,השדח המודמ תשר רידגהל לוכי תשרה להנמ ,ךכמ הרתי .םתיא דחי יירבועיי (גא- ה

 לש השיג ליבגהלו ,ןוגראב עדימה תחטבאב טולשל לוכי אוה .שדח טקייורפ רובע ,תונוש תוקלחממ

 .הרקבה תנחתבש לוהינה ילכ תרזעב תאז לכו ,םינוש םיתרשל םישמתשמ

 :ןכ-סא סה צו'גא לש תונורתיה

 .םיבאשמו םישמתשמ לש תווּזהו סייוניש ,תופסוהב ליעיו טושפ לופיט .א

 .תשרב הליעי םיסמוע תקולח .ב

 .תשרה לכל אלו ,ץו \א-ל ₪זס860951-ה תלבגה יייע ,טרסה-בחור לש בוט רתוי לוצינ .ג
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 תישילשה הבכשב בותינה תויצקנופ תאו ,(2) היינשה הבכשב םילעופ 17.18-ו 17.17 םירויצבש םיגתמה

 תופתתשמה תונחתה תרדגה .גתמה ךותב ןקתומה (הנכות וא סיטרכ) ימינפ בתנ וא ,ינוציח בתנ עצבמ (ו3)

 לש תירוקמה הרדגהה התיה םג וזו ,(פסזו) גתמב אובמה לש יויפה רפסמה יפל בורל תישענ ץו.גא לכב

 תשר תובותכ וא ,₪46 תובותכ יפל תרדגומ צו/\גא-ה תלבט םהבש םיגתמ םג םימייק) .ץו הא תייגולונכט

 .(תישילשה הבכשב

 :האבה הרוצב /גא-ה תואלבט תא (הרקבה תכרעמ תועצמאב) ינדי ןפואב סינכמ תשרה להנמ

 2 גתמ 1 גתמ

 אובמ

 256 דע רידגהל ןתינ יגדאמ לש 1/אאפועודסח גתמב :המגודל .ןרציל ןרצימ הנוש גתמ לכב /1.גא-ה תומכ

 תובותכה תניחב יייע ,רשג ךרד ומכ תורבוע תורגסמה םייוסמ צו.גא ךותב .גתמ לכל תונוש צו. הא תותשר

 ותואל םא ירה ,אובמה לש יויפה רפסמה יייע התשענ /1 גא-ה תרדגהו רחאמ .היינשה הבכשב 54-ו סא

 ./ו.גא ותואל תוכייש הנייהת הלאה תונחתה לכ ,(הנטק תזכר יייע המגודל) תונחת המכ תורבוחמ אובמ

 תלבטב התוא בתוכו (88 יפל) הלש ₪6 תבותכ תא דמול גתמה ,תואובמה דחאמ העיגמ תרגסמ רשאכ

 גתמה (8ז086695ו) ללוכ-רודיש לש תרגסמ העיגמ רשאכ .ןמזה ךשמב תאלמתמ הלבטהש דע ,תובותכה

 .םירחא שו. גא-ל אל לבא ,צו.גא ותואל תוכיישה תונחתה לכל התוא ץיפמ

 .ךכל ןקת םייק אלו רחאמ ,הייעב תרצוי תשרב םינושה םיגתמה ןיב 1 גא תורדגה לע עדימה תרבעה

 :(2) הינשה הבכשב תוטיש המכב םישמתשמ םיגתמה ינרצי

 תודחוימ (םיתותיא) תועדוה ₪

 תורגסמה לש (דָּפָפּוחַט) ןומיס ₪

 דפא בוביר ₪

 .הלבטל סאתהב תכייש איה שו.גא הויאל ההזמ גתמה ,תלעפומ תמייוסמ הנחת רשאכ ,תועדוהה תטישב

 ץוגא-ה תאו אגס תבותכ תא תללוכה ,וילא םירבוחמה םיגתמה לכל תדחוימ הרקב תרגסמ חלוש גתמה

 םישמתשמו ,םיאתמה צו.גא-ה לש הדשב תאזה תבותכה תא םימשור םיגתמה לכ .השדחה הנחתה לש

 .תולודג תותשרב ןורכניס תייעב תרצונ ןכו ,תשרה לע סמוע תרצוי תועדוהה תטיש .ךרוצה תעשב הב

 םיגתמה לכל עיגהל תבייח תותיא תעדוה ,הלש הנושארה תרגסמה תא תרדשמו תלעפומ הנחתש םעפ לכב



 תואלבטה תא םיחלוש םיגתמה ,ןורכניס חיטבהל ידכ .הכרד תא הלחה עדימה תרגסמש ינפל תשרב

 תטישב שומישל תואמגוד .(6 הקסיפ זייט קרפ האר) חופ לוקוטורפב ,ךרעל הקד לכב הזל הז םהלש

 .יגדאמ לש 1 גאפ\עודסא גתמו 8 לש 28000 גתמ :תועדוהה

 רשאכ ,צו.גא-ה רפסמ תא ללוכה ,תרגסמ לכ תליחתב רצק ןמיס םיפיסומ ,תורגסמה ןומיס תטישב

 םג ךכ יייעו ,תרגסמ לכ לש ךוישה תא םיעדוי םיגתמהש חיטבמ ןומיסה .גתמל גתממ תרבוע תרגסמה

 תא םילידגמ ךכ יייעו ,םיתב רפסמ תרגסמ לכל םיפיסומש אוה ןורסחה םלוא .ןורכניסה תא םיחיטבמ

 טנרתא תרגסמל םורגל הלוכי ,ןומיסה לש םיתבה תפסותש אוה רתוי רומח ןורסח .תשרב סמועה

 רפסמ תללוכ רבכ תרגסמה ,המגודל ,םא) הל רשפאמ ןקתהש ילמיסקמה םיתבה רפסממ גורחתש

 .(הגירח היהתש יאדו ,םיתב לש ילמיסקמ

 שיש איה תועמשמה .תאז הייעב לע רבגתהל ידכ םהלשמ תויטרפ תוטישב םישמתשמ סיגתמה ינרצי

 םירשג) תשרב םירחא םיינקת םיטנמלאו םיגתמש ןוויכ ,ןרצי ותוא לש םיגתמב קרו ךא שמתשהל

 תמייק אל ,בגא ,תאז היעב .תשרה תלועפ תא שבשלו ,ידמ תוכורא תורגסמ טימשהל םייושע (םיבתנו

 תניחבמ תוינקת ןה תועדוהה תא תוללוכה הרקבה תורגסמש םושמ ,תועדוהה תטישב םילעופה םיגתמב

 | גאפוצודסז :ןומיסה תטישב שומישל תואמגוד .(יטרפ אוה תרגסמה ןכות יכ סא) םהלש טנרתאה הנבמ

 .אץואח 'בח לש סחוחו יגתמו ,(םיגתמ רוביחל שיילסמ 200 ץורעב) יגדאמ לש

 לש דפא בוביר תטיש איה הינשה הבכשב .םילעופה םיגתמ ןיב \ו.גא ינותנ תרבעהל תישילשה הטישה

 לכו ,שיילסמ 10 לש ןמו-יצירחל קלוחמ םיגתמה ןיב טרסה-בחור .אפווא תרבח יייע תמשוימה ,העונתה

 יצירחל /1.4א-ה תעונת תיינפה ./.גא ותוא יייע קרו ךא לצונמה ,(רתוי וא) דחא ןמז ץירח לבקמ צא

 טרסה-בחור ךסהנ ןכלו ,תודחוימ תורגסמ רודישב וא תורגסמה ןומיסב ךרוצה תא תענומ ,םידחוימ ןמז

 /ו.גא לש העונתה לע ועיפשי אל ,םייוסמ צו הא לש םזס0088( ירודישש סג חטבומ .ךכ יייע ףסונש

 רחא 1 גא תושרל דומעל לוכי וניא דחא צו.גא לש לצונמ יתלב טרס-בחורש אוה ןורסחה סלוא .םירחא

 .ול קוקזה

 יגתמ סירבחמ רשאכ המישי איהש (1.גא םתוטופווסח)  \אש תארקנה תיעיבר הטיש הארנ ךשמהב :הרעה

 .תינקת איה !/גאש תטיש יכ ןייצל בושח .גזוו תיתשת תועצמאב [ א

 תישילשה הבכשב \1 א יגתמ 10

 םהש ךכ יייע ,(חסטווחַפ) בותינ לש תויצקנופ השעמל םיעצבמ תישילשה הבכשב םילעופה א יגתמ

 אורקל היהי רתוי ןוכנ) עו גא-ה תרדגה .ופא וא ו; תובותכ ןוגכ ,תישילשה הבכשב סילוקוטורפ ייםיניבמיי

 ומכ .יוכו ופא2, ופא1, 2, !;1 :ןוגכ ,םייוסמ לוקוטורפב תשר-תתל הנחת לכ ךויש יייע תישענ (ץאפד ול

 ,םינוש םיגתמ לע תואצמנה תונחת לולכל לוכי תישילשה הבכשב וו גא םג ,היינשה הבכשב צו \א

 .17.20 רויצב ראותמכ
.- 
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 תותשר-תת 3 ,ופ תותשר-תת 3-ב םיכמותה ,(13) תישילשה הבכשב םיגתמ ינש סיאור ונא 17.20 רויצב

 לוקוטורפב תשר-תת יפל תוהוזמ (טגא) תומודמה תותשרה לכ .ספסאפז לוקוטורפב תחא תשר-תתו ןפא

 .תשרב ץו.גא-ה תעונת ןויצל תותשרה-תת ירפסמב םישמתשמ םיגתמה ןיב רבעמב .םייוסמ

 ןיב .היינשה הבכשב גותימ תרבוע העונתה (המודמ תשר-תת רמאל קייודמ רתוי וא) תשרה-תת ךותב

 .(ינוציתה בתנב םירזענש ילבמ) גתמה ךותב עצובמה ,תישילשה הבכשב בותינ תרבוע העונתה תותשר-תת

 .עצבל לגוסמ וניא המודמה בתנהש היצקנופ ,דבלב הצוחה בותינל הז הרקמב שמשמ ינוציחה בתנה

 ראותמכ ,יויפ אובמ לכל תותשר-תת המכב ךומתל ותלוכי אוה תישילשה הבכשב \1.גא לש לודג ןורתי

 רבוע /ו.גא1-ל ךיישה שמתשמ סא .םישמתשמ יוניש וא הפסוה ,רבעמ לע הליקמ וז הנוכת .17.20 רויצב

 תשרה םא ,ץו.גא2-ל ולש גווסה תא תונשל וילע היהי ,/ו 8א2-ל םיטווחמ ולש םירדחה לכש דרשמל

 תירוקמה ותצובקב ראשהל לכוי ,תישילשה הבכשב תלעופ תשרה סא ,סלוא .הינשה הבכשב תלעופ

 .הנושה ןתדובע תרוצ ללגב ,ופא תותשרל תוחפו ,ופ תותשרל דחוימב תיטנוולר וז הנוכת .\ו.גאו

 \/!.גא ינקת .1
 יו כ שו ו הרכה טויוה א הת קאמה קשה םינסו ה הי יי הרה ה. |

 ,(אזא תיתשת לע הדובעל לבגומה 1 גאפ ןקת טעמל) \\.\א-ל םינקת םימייק אל ,ליעל ןייוצ רבכש יפכ

 .הז לומ הז ודבעי תרכהב אל סינוש םינרצי לש םירצומ ןכל

 רובע ורוקמב חתופ ליינה ןקתה .ץו גא רובע ופש= 802.10 ןקתב שמתשהל וקסיס יבח העיצה 1995 תנשב

 תויצקנופ רובע תרגסמה תרתוכל דחוימ הדש תפסוהל היצפוא ללכ אוהו ,(!/גא 50סטזוע) עדימ תחטבא

 ינומיס תרבעה ךרוצל ףסונה הדשב שמתשהל העיצה וקסיס יבח .עדימ תחטבא לש תונוש



 ירבח בור ודגנתה ,לועפל הלוכי הטישהש תורמל .םיירוקמה החטבאה ינותנ םוקמב ,דַּפַפוַפ) /\.\א-ה
 תודשב שמתשהל התיה רבדה תועמשמ ךכל ףסונב .תונוש תורטמ יתשל דחא ןקתב שמתשהל 802 תדעו
 .רקיו יטיא ,השק רתוי אוה 8510 יביכרב ומושייש רבד ,הנתשמ ךרוא ילעב

 רפסמ הלביקו ,/ו-גהא ןקת חותיפ לש ינושארה חותינה תא ופסש 802.1 תדעו-תת המייט 19% תנשב
 .ץו.גא-ה תניקת ךשמהו תרגסמה הנבמב דַּפַפַפ-ה בוליש ,\/\א תרוטקטיכראל תוסחילתמה תוטלחה
 הדובע רשפאתו רחאמ דחוימב הבושח איה ,802.10 יוניכה תא הלביקש ,דּגָפָפּוַפ-ה לש תינקתה הרדגהה
 ןיידע שי סלוא ,הז ןקתב םיכמות םילודגה םינרציה בור ןכאו .םינוש םינרצי לש סיגתמ ןיב תידדה
 תרגטמה הנבמ תא ראתמ 17.21 רויצ .1998 יאמב קר םייתסהל יופצ ןקתהש ךכ ,תוחותפ תויעב הברה
 .802.10 ןקת יפל השדחה

 טנרתא תרגסמ

 קתעה |
 ּצ

 0 ]ו ] וג
 םיתב
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 802.10 תרגסמ הנבמ - 17.21 רויצ

 ןק גותימ .2
7 

 השעמל םיעצבמ הלא םיגתמ .(ופ 5ואווסחוחפ) וש גותימ איה ריהמ גותימ לע תססובמה תינשדח הייגולונכט

 ךילהתה תצאה ךות ,םיגתמה תרמוחב םכחותמ שומיש יייע תאז םימשיימ ךא ,ופ לוקוטורפב בותינ

 רתוי לדוג ירדסב ,(פ98) היינשב תונמ ינוילימ לש הרבעה תלוכיל םיעיגמ תאזכ הרוצב .תונוש תוטישב

 ריבעהל לגוסמה ,ופ גתמ החתיפש ,וטפווסח 'בח התיה הז םוחתב הצולחה .רתויב םילודגה םיבתנה רשאמ

 בותינב םיכמותה ,1997 תנשב םימוד םירצומ לע ווירכה תופסונ תורבח .פפ5 ןוילימ 5 לש בצקב העונת

 .וקא וא ןק

 תמייק גתמב :ףתושמ אוה ןויערה ךא ,הנוש הרוצב ופ יגתמ תא םשיימ ןרצי לכ ,ןקת םייק אלו רחאמ

 תישילשה הבכשב תובותכמ יופימ תעצבמה ,(ופא וא ופ לוקוטורפל םאתהב) גותימ תרקב לש היצקנופ

 .(אבה קרפב ריכנש) אזאו תותשרב עפ; וא ,(!גא תותשרב) ם4 :ןוגכ ,היינשה הבכשב העונת ינייצמל

 בולישה .(היינשה הבכשב) ריהמ גותימ השעמל םיעצבמ ,(תישילשה הבכשב) בותינ עצבל סוקמב ךכ יייע

 לש ךלוהו לדג רפסמו ,דואמ ליעיכ חכוה היינשה הבכשב הרבעה תוריהמו תישילשה הבכשב הרקב לש

 תומרופטלפ לע עצבתהל לוכי גותימה .םירחאו 818006, תא, 6850806, 50600, [ספווסח :ותוא וצמיא םינרצי

 .ןרציה לש םושייל םאתהב ,גזא-ו ; ,?פפו ,סייאט ,ריהמ טנרתא ,טנרתא :תונוש

 .ופ יגתמ לש ירנגה הנבמה תא ראתמ 17.22 רויצ

 ה ו
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 ז"י קרפ םוביפ 3
 עננת גדת בטל. | הפכה קה הומאשפההנ םמוקהמהפסספהפמ

 .העונתב ריהמה לודיגל ןורתפ תתל ךרוצה בקע וחתפתהש ,תוגתוממה תותשרה תא ונרכה הז קרפב

 טרסה-בחורב ףותיש ותועמשמש ,(608160 /6088) ףתושמ ךוות לע ולעפ (סייאטו טנרתא) תויסאלקה תותשרה

 ידמ ךומנל ךפה ,1א-ב תיפותיש הדובעל םיאתה ונמזבש ,שיילסמ 10 לש בצק .תשרב תונחתה לכ לש

 .הידמיטלומו הקיפארגב םירישעו ,םיקזח םיבשחמ לע םילעפומה םישדחה םימושייה לכל

 יייע רתוי רחואמ בלשבו םירשג תרזעב (56488ח6פ) םיעטקמל תשרה תא קלחל היה ןושארה ןורתפה

 תשרה תא קלחמה בתנ הזכרמבש ,(80566!601 890%00ח8) "תצווכמ תיתשתיי לש הרוטקטיכראה .םיבתנ

 תונורסח רפסמ ויה וז הרוטקטיכראל סלוא .םינוגרא הברהב תלבוקמל הכפה ,(תותשר-תת) תוצובקל

 תישארב השדח הייגולונכט החתפתה ןכלו ,(דועו ,ריחמ ,תויהשה ,םייונישו תורבעה לוהינב ךרוצה :ןוגכ)

 .'1.\א גתמיי הארקנש םיעשתה תונש

 גתמה .ריהמ רתוי הברה אוה ןכלו ,הרמוחב השענ ולש סושייהש אלא ,רשג ומכ ןורקעב לעופ | גא גתמ

 יעוציב תא רפשל ךכ יייעו ,אובמ לכב (רתוי וא ,שיילסמ 100,10) טרסה-בחור אולמ תא לבקל רשפאמ

 .םינוש םיבצק םע הדובעב ןכו ,(םשוו סטקופא) תימגמ-וד הדובעב ךומתל לגוסמ גתמה ךכל ףסונב .תשרה

 .ודרי םהיריתמו התלע םתצופת ,םיגתמב שומישה לש תונורתיה תא דואמ רהמ וניבה תותשרה ילהנמ



 :ןה ןמזה םע םיגתמל ופסונש תופסונ תונוכת

 .(דועו הזא ,סייאט ,ריהמ טנרתא ,טנרתא) םינוש םילוקוטורפו םיבצק םע הדובע תלוכי ₪
 .ןוגראב סוקמ לכב אצמיהל םילוכי ןהירבחש ,הדובע תוצובק ןהש ,(טו.גא) תותשרב הכימת תלוכי ₪

 תרזעב םישמתשמ תונשל וא דירוהל ,ףיסוהל תשרה להנמל תרשפאמ תומודמ תותשר םע הדובעה

 ,שימגו ימניד ןפואב ןוגראה יכרוצל תשרה הנבמ תא םיאתהל לוכי תשרה להנמ .דבלב הנכות תודוקפ

 סמועה תקולח .ןוגראב עדימ תחטבאו רודימ לע הרימש ךות ,הליבכ תולבגמ וא תויזיפ תולבגמ לכ אלל

 תוליצנ םג ןכלו ,(תשרה לכל אלו) צו.אא-ל ולבגוי 8ז0800851-ה ירודישש סושמ ,הליעי רתוי היהת תשרב

 .הלעת תשרה

 עצבתהל הלוכי וז היצקנופ .(חסטוזחפ) בותינ תייצקנופב ךרוצ ןיידע שי םינוש עו.גא ןיב תרושקת ךרוצל

 .ינוציח בתנ יייע וא ,(תישילשה הבכשב לועפל לגוסמ אוהל םא) ומצע גתמה יייע

 חרכהב אל סינוש םינרצי לש םירצומ ,םינקת סימייק ןיא ןיידעש אוה צו'גא-ה תייגולונכט לש ןורסחה

 רתפיהל הרומא הניקתה תייעב .לודג הדימ הנקב עיקשהל םיששוח םישמתשמהו ,הז לומ הז םידבוע

 .ץשגא לש הדובעה תרוצ תא רידגמה ,802.10 ןקת רושיא יופצ רשאכ ,1998 תנשב

 ךות ,(ופא וא) ופ לוקוטורפב בותינ םיעצבמ הבש ,(ןק פואווסחוחפ) וש גותימ תייגולונכט תא ונרכה ףוסבל

 היינשב תונמ ינוילימ לש הרבעה תלוכיל עיגהל םילגוסמ ופ יגתמ .םיגתמה תרמוחב םסכחותמ שומיש

 ,םילודגה םינרציה תיברמ יייע םויכ םיעצומ ופ יגתמ .םיבתנ לש הרבעהה תלוכימ רתוי הברה ,(ם9)

 .םינוש םיגוסמ תויהל תולוכי גותימה תומרופטלפו

 ה התיר"





 קר וו. וו

 סויה לש .תרושקתה תותשר 1
 קינקכ סשט ו .גרטאב םהסוב לע ברייר ]

 היצולובאה תא וניארו ,םויכ תולעופה תוירקיעה תרושקתה תותשר תא ונרכה םימדוקה םיקרפב
 וננכות ןהש איה הווהה תותשר לש תירקיעה הייעבה םלוא .םירפושמ םיתוריש ןתמל ןהלש תדמתמה
 קפטל ןהלש תלוכיהו ,דחא גוסמ תוריש קפסל ודעונש תותשר ,רמולכ ,''תוידועיי-דח'' תותשרכ ןרוקמב
 .(תירשפא יתלב וא) תלבגומ איה םירחא םיתוריש

 .םויה לש תרושקתה תותשר תא ראתמ 18.1 רויצ

 סויה לש תרושקתה תותשר - 18.1 רויצ

 תקפסמ איה הז תורישו ,גתוממ רוביד תרבעהל הרוקמב הננכות ,הנש 150-כ ונתוא הוולמה ,ןופלטה תשר

 ןתינש ילמיסקמה בצקהו ,םימדומה תייגולונכט החתופ ,גויחב םינותנ ריבעהל ידכ .רתויב הבוטה הרוצב

 םלוא ,ופפא-ה חתופ רתוי םיהובג םיבצקב םינותנו רוביד בלשל ידכ .שיילסק 56 אוה םויכ ריבעהל

 ונרכהש תורחא םינותנ תרושקת תותשר .דדובה שמתשמל גויחב שיילסק 128 לש בצקל לבגומ אוה םג

 םג תומייק .(הלעמו שיילסמ 2 לש םיבצקב לועפל תלגוסמה) *8-ו (שיילסק 64-ל תלבגומה) א.25 ןה

 תותשרב םינותנו רוביד בלשל תולגוסמו ץילנ יווק תוקפסמה (קזב לש ""תנרפיסיי ןוגכ) דסאו תותשר

 .ציהמ 6 לש בחורב םייגולנא םיקיפא םויכ תוקפסמה (68זצ) םילבכב היזיולט תותשר ןכו ,תונטק

 ב - | ₪0 = ייפ קו
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 ,(00) ססחחפ0!וסח-סזושחופ6 לש הדובע תרוצ אוה ןתוא ןייפאמהו תוירוביצ ןה ליעל וראותש תותשרה לכ
 וא (9ע0) עובק תויהל לוכי לולסמה .תרושקתה תליחת ינפל םישמתשמה ינש ןיב לולסמ תריצי ,רמולכ
 תרוצב תודבוע ,תויטרפ תותשר ןהש ,1.גא תותשר ,תאז תמועל .תשרה גוסל םאתהב (5/6) גתוממ
 .םישמתשמה ינש ןיב םדקומ לולסמ תריצי אלל ,(01) 05

 ייתורוניציי יייע ינוציחה םלועל רבחתהלו ,תונוש תויתשתב שמתשהל לוכי םייוסמ ןוגראש הארמ 18.1 רויצ
 :המגודל .רחא תוריש תבוטל לצונמ תויהל לוכי וניא ,דחא תורישב סייקה ףדוע טרס-בחור ,םלוא .םינוש
 לבקל ןהל השקו "תוחישקיי דואמ ןה תומייקה תותשרה .ךפיהלו היזיולט ריבעהל רשפא יא ןופלטה וקב
 לש בצקב רוביד לש יתרפיט דודיקל תוננכותמ ופפא-הו ןופלטה תותשר ,המגודל .םייגולונכט םירופיש
 ,שיילסק 8 םגו 16 ,32 לש םיבצקב רתוי תומכחותמ דודיק תוטיש תומייק סויה .פסאו תטישב שיילסק 4
 .תומיאת רסוח ללגב ןתוא לצנל לכות אל ןופלטה תשר סלוא

 :סה סויה לש תרושקתה תותשר תונורסח ,םוכיסל

 םימייוסמ םירקמב .תוריש לש םייוסמ גוסל תילמיטפוא הננכות תשר לכ :תוידועי דח תותשר .א
 .(כיירדב) םיבאשמ לש ליעי אל לוצינבו (םימדומ ןוגכ) דויצ תפסותב ,םיפסונ םיתוריש קפסל רשפא

 רוביד תסיחד :ןוגכ ,םייגולונכט םירופיש ןהב בלשל השקו ייתוחישקיי ןה תותשרה :תושימג-רסות .ב
 תותשרה םא קפס סייקו ,תועודי אל תושירד ילעב ,םישדח םיתורישל שוקיב יופצ דיתעב .ואדיוו
 אוה (שו6פ0 סח 06ח08ח00/=0) השיירד יפל ואדיו :המגודל .הלא םיתוריש קפסל הנלכות סויה לש
 .וב ךומתל תלגוסמה תמייק תשר סוש םויכ ןיאו ,תואדוב טעמכ שרדייש תוריש

 םייקה שוקיב קפסל (םירקמה-בורב) לגוסמ וניא ,תחא תשרב יונפה טרס-בחור :תוליעי רסוח .ג
 .תרחא תשרב

 םופסא .2
 7יחגת מו 7 ידע כשל רד מעמדת :בפהמוסת כוס /הפ במת סתוס הופה קלטר הוט מטפס

 ואיבהש םהו ,(ססודד רבעשל) וזט-ז ישנאל םג םיעודי ויה תומייקה תרושקתה תותשר לש תונורסחה

 .(םזסהסט8ח6 !50א) םופסא ארקנש ,היצקינומוקלטה תותשר חותיפב שדח ןווכ לע הזרכהל 1986 תנשב

 ,תומייקה תותשרה לש םיבצקהו םיתורישה ןווגמ לכ תא קפסתש ,תחא תילבולג תשר חתפל התיה הנווכה

 תרושקת תייגולונכט חתפל םהילעש רורב היה וזט-ז-ה ישנאל .םיידיתע םיתוריש קפסל תלגוסמ היהת ןכו

 .ומיאתה אל תומייקה תויגולונכטהש ןוויכ ,(דזגחפ!פז ₪006 - "הרבעה תטישיי תארקנה) השדח

 ,תורחא םילימב וא ,תרוסמתו בוביר ,גותימ לש בולישל סחייתמ (דז8חפז ₪!006) ''הרבעה תטישיי גשומה

 תטישב םישמתשמ ופפא-הו הינופלטה םלועב .הצקל הצקמ עדימה תרבעהל םישורדה םיביכרמה לכ

 סילגעמ גותימ לע תססובמ איה .(5ץחסתזסחסטפ דז8ח516ז ₪006) 5ד₪  תארקנה ,תינורכניס הרבעה

 ינש ןיב ןורכניס לע הרימש ךות ,החישה ןמז ךשמל (לולסמ) יילגעמיי תאצקה רמולכ ,(סוזסטוז 5ו11סתוחַט)



 ייןמז ןולחיי לש האצקה שי לולסמ לכל ,6 הקסיפ יד קרפב וניאר רבכש יפכ .דסו/קסא  תטישב םידדצה

 הניא פז תטיש .יונישל ןתינ וניאו ,שיילסק 64 - עובק אוה טרסה-בחור ןכלו ,(12505 לכב תויביס 8)

 .הלבקתה אל ןכלו ,םינוש טרס-יבחור תרבעהל המיאתמ

 הטישב ."א-ו א.25 תוכרעמ יייע רבכ תמשוימה ,(0סאפו דז9חפ(פז ₪006) 018 איה הנחבנש תפסונ הטיש

 הנתשמה ךרואה סלוא .תשרה תוליצנ תא רפשמה רבד ,(8זאו-ב סייק וניאש) יטסיטטס בוביר םייק תאז

 הלבגמ תמייק ףסונב .ואידיוו הינופלט ימושיי לע השקמ ןכלו ,הנתשמ הייהשהל סרוג תורגסמה לש

 .םיהובג הדובע יבצק לש

 .תפדעומה הטישכ (5ץחסחזסחטסטפ דז8תפ6ז ₪066) דא תטיש 1986 תנשב הרחבנ רבד לש ופוסב

 ייסיאת גותימיי סג תארקנ הטישה ןכלו ,םיתב 3 ילעב סירצק סיאת יייע רבעומ עדימה הזא תטישב

 .(001| 5ושו(סחוח9)

 .הרמוחב גותימ תלוכי רשפאמ עובקה ךרואהו ,תילמינימ הייהשה חיטבמ םיאתה לש רצקה ךרואה

 םינותנ תרובעתב לפטל ןכו ,(ףד₪ תטישב ומכ) ואדיוו רוביד תרובעתב לפטל תלוכיה 3זאו-ל שי ןכל

 םייוסמ טרס-בחור תוצקהל הלוכי זו תשר .(סדאו תטישב השענש יפכ) הנתשמ העפוה בצקו ךרוא ילעב

 בצק ילעב םימושייל תוצקהל לוביקה רתי תאו (ססחפופח( 81[ 0866-08ח) עובק בצק םישרודה םימושייל

 תוריש םילבקמ סה - תומלועה ינשמ םינהנ זו ישמתשמ תאזכ הרוצב .((פזופט6 81( ח88/=916) הנתשמ

 םיבצקב לועפל תורשפאו הרמוחב הריהמ גותימ תלוכי םע ,יתונמ גותימיי ומכ וא ,ייםילגעמ גותימיי ומכ

 .םיהובג

 ןווכתהש יפכ) תוירוביצ היצקינומוקלט תותשרל ןה התמאתה אוה ,4זאז-ה תייגולונכט לש ףסונ ןורתי

 תיתשת תווהל תלגוסמה הדיחיה היגולונכטה וז ,השעמל .(!גא) תוימוקמ תותשרל ןהו ,(רוקמב וזט-ד

 .18.2 רויצב ראותמכ ,תויבחרמהו תוינוגראה ,תוימוקמה :תותשרה יגוס לכל

 0/1 2-0 רש ב וונבאיפכה א-ת עוטה באשה יש
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 ₪ == שוש ישב בת-ים סו ומ קב כבש שב

 -נמנמ5
 אגא

 תומייקה תותשרה לומ גזא בוצימ - 18.2 רויצ

 :םה גזוו תטיש לש םיירקיעה םינייפאמה

 ינש ןיב לולסמ תריצי איה רבדה תועמשמ .(00) 00 0-0 לש הדובע תרוצב שומיש

 לולסמה .פַ-ו א.25 ,ןופלטה תותשרב השענ רבדהש יפכ ,תרושקתה תליחת ינפל םישמתשמה

 עובק תויהל לוכי אוהו ,(ס) ייילאוטריו לגעמיי ארקנ

 .(5ו160060 %וזזט8| 0וזסטו| = 5%6) גתוממ וא (ק6זתהה6ה! /וז!טא| 0וזסטוז =ק%0)

 ןיב ,(51ָפחּוזחַפ) םיתותיא לש ןונגגמב שמתשהל שי (540) םיגתוממה םילגעמה תעיבק ךרוצל

 ,(סוו-סו-פ8ח0) דרפנ גול קיפאב ויהי םיתותיאה יכ טלחוה .תונוש תותשר ןיבו תשרל שמתשמה

 .ופפא-ב השענ רבדהש סשכ

 ןאכמו) םיכרצל םאתהב ,תינורכניסא הרוצב תישענ םינושה םישמתשמל טרסה-בחור תאצקה

 ונרכיהש הזמ הנוש תזאו לש רשקהב ייינורכניסאיי חנומב שומישהש הל םישל שי .(גזאו סשה אב

 .ייטסיטטס בוביריי חנומל רתוי המוד ייינורכניסא* חנומה ןאכ .3 ףיעסב יב קרפב

 .דועו ,ואדיו ,םינותנ ,רוביד - םיתורישה יגוס לכל הדיחא המרופטלפ תויהל ןנכותמ גזא-ה



 את לש טמרופהו תובכשה הנבמ) גזא לש תיסיסבה הרוטקטיכראה ודט-ד-ה יייע הרדגוה 1988 תנשב

 םדקל הרטמב ,הזאו =סזטחו-ה דסונ 1991 תנשב .םינושארה גזאו ינקת ומסרפתה רבכ 1990 תנשבו ,(גזא

 תייגולונכט .גזאו  גא תותשרל םיטרפמ תביתכב דקמתה אוהו ,יטרפה רזגמב גזא-ה תייגולונכט תא

 םיבשחמה תורבח תיברמו ,תוריהמ גא תותשרל ףילחתכ ,תאז הביבסב דואמ רהמ הטלקנ הזו

 ירצומ .דא-ב הכימת לע וזירכה (דועו יגדאמ ,פגצ ,וקסיס) 1גא-ה תורבחו (חפ ,לטיגיד ,מבי :ןוגכ)

 ויה אז | הא ירצומ לע ווירכהש תונושארה תורבחה יתשו ,1992 תנשמ לחה קושב עיפוהל ולחה הזו

 1991 תנשב הזירכהש םוקטרטס יבח ןהל המדק ,קוידה ןעמל .=085-ו (אפז תולעבב סויה) 6

 .םיתב 24 לש ךרואב םיינקת אל םיאת םע דבע הו רצומש אלא ,גזא גתמ לע

 ןושארה היה ןמצייו ןוכמ :<ראב םג תורשע המכו ,םלועב םירתא יפלאב רבכ תולעופ אזאו [ אא תוכרעמ
 םירחא סינוגראו תואטיסרבינוא וכלה ויתובקעבו (תסחפ תרצותמ) 1995 תנשב אזו !.גא תשר ןיקתהש
 תואצמנ תופסונ תוכרעמו ,(טיינגמו קּב יייע) תוכרעמ רפסמ ףראב רבכ תולעפומ \שאא-ה םוחתב םג .ראב
 .ןונכתב

 םופסא לש םילוקוטורפה תובכש .3
 7 סמ 12. קויפר בכ 3 1ש- במ פסק 900008

 .ודט-ד לש 1.321 ןקתב טרופמו ,18.3 רויצב ראותמ םופסא לש םילוקוטורפה תובכש לש יללכה הנבמה

 סיתורשו םימושיי

 רוביד סוחד ואדיו 1.%א | םיתותיא

 411 |[ 4412 | אג

 א[ צץ

 ץמצפו63] 1,376
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 תואבה תוטישה תשולשמ תחאב ,תויביס תטילקו רודישב תלפטמ (תיּויפה הבכשה) הנותחתה הבכשה

 :(ודט-ד יפל)

 .6.708, 6.709 םינקת יפל ,(9ץחסהזסחסטפ םוופו ווסזפזסחע) 58 | .א

 .6.703, 6.804 סינקת יפל ,(קוספוססהזסחסטפ םופוובו [ווסזגזסחע) קפה .ב

 .(אווטַפ 06188 םיאת לש רישי רודיש .ג

 לע) דאו םג ארקנה ,(שיילסמ 100) "פפו לש טמרופב רודישל היצפוא וז המישרל ףיסוה אדו סזטחו-ה
 .(הז סושייב םישמתשמ ובש גאופ דגאו ביכרה םש

 :םיאבה תרוסמתה יבצק תא תרשפאמ איהו (1 ףיעס יז קרפ האר) תיחכונה בובירה תטיש איה שפה תטיש

 הצובק | (שיילסמ) בצק הלוכת

 2.048 | רוביד יקיפא 0

 8448 | | ₪1 תוצובק 4
 34.368 | | ₪2 תוצובק 4
 139.64 | | ₪3 תוצובק 4

 סיינורכניס סה םיבצקה .פפא תטיש תא הגרדהב הפילחמו ,סויכ תפדעומה הטישה איה 508 תטיש

 :םיבר תונורתי וז הטישל הנקמה רבד ,(תומלש תולופכ רמולכ)

 הצובק (ש/'לסמ) בצק

10 

000 

20 

 הליכמ תרתוכה .תרתוכ יתב 5-ו םינותנ יתב 48 םכותמ ,םיתב 53 לעב (06וו) אתה תא תרצוי גזא תבכש

 .תואיגש ןוקיתו תופידע ,עדימה גוס ,בותינה תודש תא

 יאתל (סינוש םירטמרפו ךרוא תולעב) םינוש םיגוסמ תונמ תמגרתמ (הדאו 403018110 18ץ9ז) אה[  תבכש

 .םינושה םיתורישה יגוסל םאתהב ,44+ יגוס רפסמ םימייק .ךפיהלו ,הזאו

 םירטמרפל םאתהב ,גזא יייע םיקפוסמה (56זוס6 0185565) םינושה םיתורישה יגוס תא ראתמ 18.4 רויצ

 :סיאבה

 .אל וא שרדנ :םידדצה ינש ןיב (ןורכניס) ןומזת ₪

 .((88₪) הנתשמ בצק וא (088) עובק בצק :רודישה גוס ₪

 .(00חה601ו0ח1655) 01 וא (00חה0וסח 0ז160180) 600 :תרושקתה גוס ₪



61485 8 ] 61.55 2 ] 61455 6 

 דח 5 ,רוביד

 = תא
 גדא יתוריש גווס - 184 רויצ

 :יפל םירדגומ םיתורישה

 רוביד ימושיי :תואמגוד .םידדצה ינש ןיב ןומזת שרדנו ,(088) עובק תויביס בצק ,60 תוריש - 01855

 .(סוזסטוו םחוטפזוסח םג ארקנ תורישה) 441.1 יייע ךמתנ .ואדיוו

 ךמתנ .םיסוחד ואידיוו רוביד :תואמגוד .ןומזת שרדנו ,(/8₪) הנתשמ תויביס בצק ,60 תוריש - 55 8

 .ג[ 2 יייע

 תורגסמ .אא15 וא גה 3/4 שרדנ .דספ/ופ "ח, א.25 :תואמגוד .ןומזת אלל ,טפמ ,00 תוריש - 01855 6

 .4415 יייע ןה םג תולפוטמ !גא

 .הא15 וא גה 3/4 ךמתנ .58ו05 ,ז0פ/ופ :תואמגוד .ןומזת אלל ,טפמ, 01  תוריש - 01855 5

 .שמתשמה יייע םירדגומה םיתורשל דעונ .הנתשמ תויביס בצק ,64 וא 60 תוריש - 01858 א

 :םיפסונ םיגוס ינש רידגה הזא [סזטחו-ה (/88-ו 088) ליעל ורכזוהש רודישה יגוס ינשל ףסונב

 .םדעיל ועיגי ללכב םאו יתמ תובייחתה לכ אלל תשרל םיחלשנ םינותנה - (טחפס801890 811 8919 088 ₪

 ריבעהל תובייחתה תמייק לבא ,(טפח ומכ) תשרב םייק טרס-בחור לצנמ - (ואווגפו6 8 ₪319) גה ₪

 .(60ח051ַוסח =686080%) תשרב סמוע לע תחלושה הנחתל םיתותיא שי ןכו ,ילמינימ טרס-בחור
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 הז את הנבמ .4
 0 ו ו קה .. דריה ] - 

 יתב 48 :םיתב 53 לש עובק ךרוא ילעב ,(061ו8) םירצק םיאתל םימגרותמ עדימה יגוס לכ גז תטישב
 .18.5 רויצב ראותמכ ,תרתוכ יתב 5-ו עדימ

 -ר י םיתב 5 !<%---- םיתב 8 --'!'

 הזו את הנבמ - 18.5 רויצ

 :תונורתי רפסמ הזאז-ל הנקמ רצקו עובק ךרוא ילעב םיאתב שומישה

 .ודעיל אתה תא דיימ גתממו תרתוכה תא ארוק גזא גתמ - הרמוחב גותימ תלוכי ₪

 שרודה עדימב לפטלו ,זפאו בובירל ךרע-יווש תויהל םילוכי אזא יאת - עדימה יגוס לכ תרבעה תלוכי ₪

 .((.גא ןוגכ) רפתמ יפוא לעב עדימב ןכו ,(ואדיוו רוביד ומכ) עובק בצק

 תוריש תמר חיטבהלו ,תכרעמב תרוסמתהו גותימה תויהשה תא ךירעהל ןתינ - תוריש תמר לע הרימש ₪

 .יוכו םינותנ ,ואידיו ,רוביד :העונתה יגוס לכל (0טפוווע 01 561105 = 005)

 לע תוססובמה הרמוח גותימ תויגולונכטב שמתשהל םירשפאמ עובק ךרואב סיאת - יליבקמ דוביע ₪

 .דואמ םיהובג םיבצקל עיגהלו ,יליבקמ דוביע

 :תועצה יתש יכמות ןיב חוכיו ססוזד-ב להנתה 1987/8 םינשבו ,הטושפ התיה אל אתה לדוג לע הטלחהה

 תא רפשי רבדה יכ ונעטש ,הינופלטה תורבח יייע רקיעב הכמתנש ,םיתב 2 לעב רצק אתל העצה .א

 .(םסחס 81!|08006וסח) דה לוטיבל דויצב ךרוצה תא ענמיו הייהשהה תא ןיטקי ,רובידה תוכיא

 ,ךומנ סטפזחפפט לע רומשל בושח יכ ונעטש ,גא-ה ישנא יייע הכמתנש ,םיתב 64 לעב אתל העצה .ב

 .תשרה לש הבוט תוליצנ לעו

 יתב 5 תפסותבו ,(תושיגה יתש ןיב הרשפ הווהמה) םיתב 48 לש את ךרוא לע טלחוה רבד לש ופוסב

 .גהדוו אתל םיתב 53 לש יירזומיה ןקתה לבקתה ךכו ,(הרשפ לש האצות ןכ םג) תרתוכ



 ראותמ ,תשרה ןיבל שמתשמה ןיבש קשממה ,(501-אסוצעסזא |ח161800) )| קשממב 21% יאת לש טמרופה
 .18.6 רויצב

 םיתב 8
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 .(תויביס 424 כייהס) 53 יסמ תיב לש 1 יסמ תיביסב רמגנו 1 יסמ תיב לש 8 יסמ תיביסב ליחתמ רודישה

 :םה אתה תרתוכ לש תודשה

 .המירז תרקבל דעונש ,טאו-ב קר םייקה תויביס 4 לעב הדש - (66ח8ז10 "ןסש 60הז0]) 66 ₪

 רוניצ אוה יילולסמיי .ייילאוטריו לולסמיי רידגמה תויביס 8 לעב הדש - (צוזטה| 081 !06ה1וו0ז) \ק| ₪
 .םיקיפא רפסמ סירבוע וכרדש ייןמש"

 םיקיפא 64,000 .ייילאוטריו קיפאיי רידגמה תויביס 16 לעב הדש - (טוזוטפו 6חאחחפו !₪631000ז) עו ₪
 אצמיהל םילוכי םיילאוטריו םילולסמ 256-ו ,(טפ) ילאוטריו לולסמב אצמיהל םילוכי (/ס) םיילאוטריו
 .דחא טאו קשממב

 עדימ וא שמתשמ לש עדימ) םינותנה הדשב תאצמנה הרובעתה גוס תא ןייצמ - (0ְעַוסּבְה דעספ) עז ₪

 .(ץ[מ תשרב ;ם6א ומכ) תשרב 60ת8851ַו0ח בצמ ןייצמ ןכו ,א+-ה גוס ,(ילוהינ

 סמוע לש הרקמב אתה תא טימשהל רשפאש תנייצמה ,תחא תיביס - (66]] 1055 סזוסזווץ) 010 ₪

 .(1=015 םא)

 תטלוק אז תנחת םא .אתה תרתוכב תואיגש יוליגל ,תויביס 8 לעב הדש - (110900ז םזזסז 6סח(זס|) 150 ₪

 .רחא את חולשל בייח יליעה לוקוטורפהו ,דיימ ותוא הטימשמ איה ,יוגש את
 ₪----ד 9 --הה- ה-7 --997--דרדדררהההררדרדררההדררדלדדדדדיררדדרררלרהדרהררדדירדרדרררדדררדרהרדלדדידדדררררררדרדדדרדדררררהרדדדרההדרדררדדדדדרדדהחה
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 םיילאוטריו םיקיפאו םילולסמ - 18.7 רויצ

 ,/פ|=7 לולסמל גתמתמ צקו=4 לולטמ :המגודל .םימלש םילולסמ גתמל לגוסמה ,/פ גתמ ראתמ רויצה

 הנשמ אוהש ךות ,םיילאוטריו םיקיפא גתממ שס גתמ ,תאז תמועל .םינתשמ וכותב םיקיפאהש ילבמ

 הנוש ץפו//סו גוזל ,הסינכב שפו/עסו גוז לש סוגרת עצבמ דא גתמ ,יללכ ןפואב .םהלש םייוניכה תא

 ףוריצמ בכרומ ,2 ףיעסב רדגוהש יפכ ,(ץס) ייילאוטריו לגעמיי .18.8 רויצב ראותמ רבדהש יפכ ,האיציב

 .ךרדה ךרואל סיגתמה יייע ורדגוהש ,םינוש שקו//סו לש



 הזאו גתמ תלועפ - 188 רויצ

 טילחמ בותינה תלבט יפלו ,הסינכב קיפאהו לולסמה ינותנ תא ארוק ,אתה תרתוכ תא חנעפמ גתמה
 ,הרמוחב עצובמ הו לכ .תש רדנה האיציל ותוא הנפמו ,אתל השדח תרתוכ הנוב גתתמה .אתה תא גתמל ןאל
 .הלודג תוריחמב

 | שש
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 הדו 4 יקשממ .5

 :(18.9 רויצ האר) םיירקיע םיקשממ 4 םירדגומ דא תייגולופוטב

 הצק דויצ א[ תשר 41 א[ תשר 1[ תשר

 | תיטרפ תירוביצ תירוביצ

 6 6 1 וטפו6

 אז אאז אאז

 (ץ-שאפ (-אאפ (-02

 גזא תשר יקשממ - 18.9 רויצ

 תיטרפ זו תשר ןיבל ,אזא| הצק דויצ ןיבש קשממה אוה ,(סזוטפזס 00501-00-60שסזא וח(6906) ק-א| קשממ

 ץקו-ה הדש ,וניארש יפכו ,18.6 רויצב ראותמ שאו קשממב אתה הנבמ .(םייטרפ הזא גתמ וא 3זא| תוכר)

 רידגהל ןתינ דחא טאו קשממב ,תורחא סילימב .תויביס 16 לעב אוה /סו-ה הדשו ,תויביס 8 לעב אוה

 יכ ןייצל שי .צסו לש (םיקיפא) ייתורוניציי 64,000 דע ליכהל לוכי שפו לולסמ לכו ,שפו ילולסמ 256 דע

 :המגודל .ליגר שומישל םינתינ םניאו ,הרקבו לוהינ לש תורטמל סירמשנ צפו לכב םיכומנה סו יקיפא 72

 ילאוטריוה קיפאב שמתשמ (וואו ארקנה) לוהינה ץורעו ,עסו=5, ץפ|=0 אוה ינקתה םיתותיאה קיפא

 ./01= 16, ץסו=0

 יטרפה טאו קשממב ןה תולפטמה ,םינשה ךשמב טאו קשממל תואסריג רפסמ םסריפ הדאו "סזטזח-ה

 ,(דועו 808, פסא) םיייפה םיקשממה תרדגהב תולפטמ תואסריגה .ירוביצה טאו קשממב ןהו (פ-טאו)

 .דועו ,תשרל שמתשמה ןיב םיתותיא ,הקוזחתו לוהינ ,אזאו תבכש

 הנבמ .תויטרפ אזא תותשר יתש ןיב קשממה אוה (קזוטהוס אסווסזא - א6סשסזא !ח!67806) ק-אא| קשממ

 .18.10 רויצב ראותמ פ-אאו לש אתה



 םיתב

 ק-אאו את הנבמ - 18.10 רויצ

 ופסונ תויביס 4-ו ,665 הדש ןיא אאו אתב יכ הארמ (18.10 רויצ) אאו אתל (18.6 רויצ) שאו את תאוושה

 .(טאו קשממב צפו ילולסמ 256 םוקמב ,םיירשפא צפו ילולסמ 4096) תויביס 12 תעכ וכרואש ,שפו הדשל

 .תויטרפה תותשרה ןיב פ ילולסמ רתוי רידגהל רשפאמ רבדה

 אזא תשרו תיטרפ גזא תשר ןיב וא ,תירוביצ גז תשרו שמתשמה ןיב קשממה - פטפווס טאו קשממ

 .ם-שאו לש תורדגהב תולולכ קשממה תורדגה .(18.9 רויצ האר) תירוביצ

 :תורדגה יתש תומייק .תוירוביצ אז תותשר ןיב קשממ - פטפווס אאו קשממ

 .תירוביצ תשר התואל םיכייש אזא יגתמ וםא - (םזסהספ חס !ה(סזפושו!סתוהַח 57516 !ה1677806) 8-!55| ₪

 .תונוש תוירוביצ אזאו תותשר יתש ןיב רוביחב רבודמ םא - (םזסה0ס3ה6 !ה(סז6הזז!6ז |ח167806) 8-|0| ₪

 .ל"נה םיקשממה תורדגה תא ריהבמ 18.11 רויצ
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 (ץאזיש 4דימ)

 הז תותשר - 18.11 רויצ

 ק-עאו *תותיא .6
 ל ור, במ לסל רש טנק םשכהב פטפ8טסק פט 000008

 0.2931 םיתותיאה לוקוטורפל ליבקמ ךילהתה .גזאו שסטזחח-ה לש שאו יטרפמב רדגומ םיתותיאה ךילהת

 סיעצבתמ םיתותיאה .(9-ו 7 תואקספ יז קרפ לע רוזח) ופסא לש 0.931 לוקוטורפ לע ססובמה ,וזט-ז לש

 .7.19 -ו 7.18 םירויצב ראותמל המודב ,6-ס!806-ב

 56וטק תשקב תחלוש ג הנחתש ךכב ליחתמ (שסוח(-וס-םסוחו) גד! תונחת יתש ןיב רשקה תריצי ךילהת

 טמרופב) 8 הנחת תבותכ תא תללוכ העדוהה .טאו קשממב ,(/פו=0, /5=61) םיתותיאל דחוימה קיפאב

 ,םישרדנה (סטפווזע סו 561עו06-008) תורישה-תמר ירטמרפ ,שרדנה הרבעהה בצק ,(פ-טאו ןקתב רדגומה

 תא ץיפמו (פ-אאו) דחוימ בותינ לוקוטורפ ליעפמ ,העדוהה תא טלוקה גזאו גתמ .םיפסונ םינותנ ןכו

 םיסנכומ לולסמה ךרואל גתמ לכב .(8) דעיה תנחת תרבוחמ וילאש גתמל דע תשרה ךרואל תורישה תשקב

 גתמה .(8/0) גתוממ ילאוטריו לגעמ רצונ ךכו ,(18.8 רויצב ראותש יפכ) בותינה תואלבטל \פו//ס| יכרע

 סויקל פוא/סו קיפא רידגיו ,(טפו=0 ,ע0ו=5 םיתותיאה קיפאב) 8 הנחתל 59וטט תשקב תא הנפי ןורחאה

 ,הרזח תשרב תרבעומה ,6סחח60( תעדוה תחלוש איה החישה תא סייקל המיכסמ 8 הנחת םא .תרושקתה

 .א הנחתל (טפו/טסו קיפאה תאצקה תא תללוכה) ולשמ 600801 תעדוה ריבעמ ןושארה גתמה ףוסבלו

 .הצקל-הצקמ הצקוהש קיפאב תרושקתה ךילהת ליחתמ זאו ,תרשאמ א הנחת



 םינותנה תרבעה .((פו=0, 5=01) םיתותיאל דחוימה קיפאב תורבעומ ליעל וראותש םיתותיאה תועדוה לכ
 בל-םיש .ססחח60ו תעדוה יייע א דצבו ,56טק תעדוה יייע התשענ 8 דצב ולש האצקההש קיפאב תעצבתמ
 אוה רזוחה ץורעה .תרושקתה להנתת ובש צפו/ץסו תאצקה תא תעבוק רשא איה (דצ לכב) תשרהש
 .הנוש תויהל לוכי הרזח ןווכב טרסה בחור יכ םא ,(קשממ ותואב) צפקו//סו םתוא לעב ללכ-ךרדב

 תעדוהב רשיא ינשה דצהו ,₪616956 תעדוה חלש םידדצה דחא רשאכ םייתסמ תרושקתה ךילהת
 יקיפא תריציל םינפתמ לולסמה ךרואל \פו//סו-ה לכו ,קתנתמ תרושקתה קיפא .₪616856 006
 .םירחא תרושקת
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 פ1/ע61 רידגמ * טאו יתותיא - 18.12 רויצ

 לוקוטורפ אצמנ תישילשה הבכשב .18.13 רויצב ראותמ ץ-טאו יתותיאב םירושקה םילוקוטורפה הנבמ
 :םילוקוטורפ 4 שי היינשה הבכשב .זפסא לש 0.931 לוקוטורפ לע ססובמהו ,(0.938 רבעב ארקנש) 1

 גז לוקוטורפ ןותחתה קלחב ₪
 ג ה15 לש (ס0סחווסח ק9-09) ףתושמה קלחה וילעמ ₪
 תויסאלק תויצקנופ תעצבמה 0-0 סח הווה -0זו6ח180 קזסז000]) 55008 תבכש וילעמ ₪

 .דועו ,לוהינ ,העונת תרקב ,רזוח רודיש יייע תואיגש ןוקית ,תורגסמה תופיצר תקידב :ם8 [זחא לש
 .8.2110 םג ארקנ לוקוטורפה

 ,(501100-50001800 0ססז6וח8ווסח =טתס1וסח) 5801 לוקוטורפ אצמנ הינשה הבכשה לש ןוילעה קלחב ₪
 .(6.2130 םג ארקנ) 0919 1וחא-ה תבכש ןיבל 0.2931 ןיב סואת לש תויצקנופ עצבמה
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 הדאו - חיי קרפ

 .(5ו803ווחַפ גג1) 581. ללוכ םשב םיתיעל םיארקנ הינשה הבכשב סינוילעה סילוקוטורפה תשולש

 תשרה תמרב םיתותיא תכרעמ הדיצבו ,פ-טאו םילוקוטורפ לש המוד תכרעמ תויהל תבייח תשרה דצב
 ארקנ תשרה תמרב סיתותיאה לוקוטורפ .(גתמה גוסל םאתהב 8-189ו וא 8-ו01) םטפווס אאו
 ילוקוטורפל ךיישה) אוזפ-3 ארקנה בותינ לוקוטורפב שמתשמ אוה ,(םזס8008ח0 90 050ז קגז1) 8-!פ0ק
 .0.2140 לוקוטורפ יייע השענ הינשה הבכשה ןיבל וניב םואתהו ,(587 םיתותיאה תשר

 0-1 א

 קטפ!6-0א] ץטפ]6-אא1 *

 אא אא ₪ ה כב
3 

"0 7 0 
0 0 0( 
 אא אא ₪ חש אמ אא אן אא אמ וא ₪

> 0 7? 
0 0 0 

4 .41,5)02( | \.41,5)6( 

 8-101 וא | 2-1581 *

 ירוביצ גתמ

 ק-טאו יתותיאל םילוקוטורפה הנבמ - 18.13 רויצ

 (1.גאש) הא םחוט!גזוסח .7
 ה נקה יקנה וראה ריבות ה פקס דווי י יג כ ]

 תלזוה בקע הדמתהב הלוע תומכהו ,םלועב סויכ םימייק 1.גא ימושייו תותשר לש דואמ הלודג תומכ

 חתפתהל יוכיס לכ גזא תייגולונכטל ןיא .(טנרתא דחוימבו) תותשרה לש סיעוציבה רופישו םיריחמה

 חתיפו ,בטיה תאו ןיבה הדאו סזטח-ה .תומייק 1גא תותשר ןיבל גאו ןיב בולישל ךרדה אצמית אל םא

 :(18.14 רויצ האר) םייסיסב םירבד ינש תרשפאמה ,/גאש -ה תטיש תא



 שי ןהיניבשכ (רתוי וא תחא) תרחא א תשר ןיבל (סייאט וא טנרתא) !.גא תשר ןיב רוביח ₪
 .וזוו תשר

 .1אא-ל תורבוחמה תונחת ןיבל גזאו קשממ םע תרש ןיב רושיק ₪

 רשוא ןושארה !-עאו ןקת .הזאו תשרל .גא-ה רבחתמ ותרועבש ,(| גאפ טאו) (-טאו קשממ רדגוה ךכ םשל

 דויצ לכ ,תורחא םילימב .1/גא תשרל תומדיהל אז תשרל רשפאמ אוהו ,הדאו סזטחו יי'ע 1995 תנשב

 ופלחוי (אוס) תשרה יסיטרכ םא םג .גזאו-ה תונורתי לוצינ ךות ,ליגרכ דובעל סיכישממ +.א ימושייו

 .דוביאל הנכלת אל תועקשההו ,דובעל וכישמי םימייקה סימושייהו םילוקוטורפה ,אדאו יסיטרכב

 :\ז-ו ! גא לש הדובעה תרוצ ןיב םייתוהמ םילדבה רפסמ םימייק

 .(60) 6סחה801וסח-0ז18ח166-ב דבועה הד תמועל ,(01) 60חח60(ו0ח!658 תטישב דבוע (\א .א

 ,.גא-ב תולקב םימשוימ (סלוכל אל ךא ,םישמתשמ תצובקל) אטו₪ס85ז-| 80900961 :רודיש = .ב

 תוריש ןכל .ץילנ םה םירשקה לכ ,תאז תמועל ,אזאו תותשרב .תובורק םיתעל םהב םישמתשמו

 . גא6-ה תייסולכוא לכל ןרודישו תורגסמה יילופכשיי לש ןונגנמ רוציל בייח !גאפ

 איה אזאו תבותכ .תשרה לש היגולופוטב הייולת הניאו ,תויביס 48 תב איה 1גא לש א6 תבותכ | .ג

 .תונושה תוביבסה ןיב תובותכ םוגרתב ךומתל בייח !3א5 תורש .םיתב 20 תב
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 הדאו - חי קרפ

 ,רתוי וא דחא גזאו גתממ תבכרומה ,גזאו תשר השעמל יהוז .1 גאש תכמות אז תשר ראתמ 18.14 רויצ

 :םיביכרמ רפסמ הל ופסונ סלוא

 ,(ךפיהלו) אזש-ל .גא-מ תובותכ םגרתל לגוסמה ,גזוו קשממ לעב הצק דויצ - (1.גאש סווסחו) 50 ₪

 ,תחא תידוחיי גזא תבותכ שי 150 לכל .((10 לשמל) ההובג הבכשב לוקוטורפל ינקת קשממ לעבו

 לש הרקמב .ליינה וזו תבותכ תועצמאב ןהילא עיגהל ןתינש ,רתוי וא תחא ₪46 תבותכב הרושקה

 ,₪!6 תובותכ הברהל רשק שי - !גא גתמ לש הרקמב .תחא ₪40 תבותכל רשק שי ,הזאו בשחמ

 .[-שאו אוה /86-ה לש תשרל קשממה .תמייוסמה (םחט!3160 1.גא) 6. גא תשרל תוכייושמה

 תבותכ לעב ,תשרב וגוסמ דחא קר שי .ם1 גא-ה לש הרקבה תייצקנופ תא עצבמ - (1 אש 56זשסז) 155 ₪

 .וזאו תובותכל ₪46 תובותכ סוגרתו סושירל יארחא אוה .תידוחיי הדו

 ,תועודי יתלב דעי תובותכל ללוכ רודיש עצבמ .ללוכ רודיש תרש - (הז0800851 300 )חאחסוה 5600 805 ₪

 ךייושמ ₪1 אא תשרב 1.50 לכ .םייוסמ ₪1 אא ךותב תוחוקלל פז0800881-) 01110881 ירודיש הנפמו

 .תחא גזאו תבותכ שי 805 לכל .ם1 גא ךותב 805 יתרש רפסמ ונכתיי לבא ,דחא 808 -ל

 ךיישה 168 תרשל םתיינפה יייע ₪1.גא תשרל (1₪0) תוחוקל ךיישמ - (1 האפ 0סח1טטז8וסה 56זע6ז) ₪05 ₪

 .םילוסמ רוזאב ₪1 הא המכב ךומתל לגוסמ דחא 1505 תרש .ם1 א ותואל

 סיתרשה תשולש :המגודל .ליינה םיתרשה לש יּויפה םוקימה סושייל הלועפ שפוח ריאשה הדו תסזטחו-ה

 .תשרה ךותב םירזובמ תויהל םילוכי םה ,ןיפוליחל וא ,דחא םושייכ אזא גתמ ךותב םייונב תויהל םילוכי

 רויצ האר) םייליעה םילוקוטורפב םייולת יתלב ןיטולחל סהו ,הינשה הבכשב םילעופ [/גאפ יתורש

 יתלב םילוקוטורפב םג ךא ,(םמסאמד, דסק/וק) בותינל םינתינה םילוקוטורפב לפטל םילוכי ןכלו ,5

 .(אסופוספ, 54, 1.אז) בותינל םינתינ
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 |. גאס לעופ ךיא

 שמתשמ 10-ה .ם1 \א-ל ףרטצהל ידכ ,1₪8 לש הזו תבותכ תא שפחמו 1508-ל הנופ 150 - לוחתתא 1

 וא ,ש₪05 לש תבותכה תא גישהלו תוסנל ידכ ולש גתמל תינפומה (ואוו) תדחוימ לוהינ תעדוהב

 אצמש רחאל .(תאז הרטמל הצקומה) ץסו=17 ,/פו=0 קיפאב שומיש ךות 1₪05-ל תורישי רשקתמ

 םירטמרפ ןכו ,וש8 לש גזאו תבותכ תא ונממ לבקמו ,וילא רשקתמ 150-ה ,(505 לש סוקימה תא

 1505-ל רטומ !₪0-ה .(ם1 א-ב תורתומה תורגסמ לש ילמיסקמ ךרוא ,₪1 גא-ה סשו גוס) םיפסונ

 .(תורגסמ לש ילמיסקמ ךרואו א-ה גוס ,6 תבותכ ,גזוו תבותכ) ולש םיטרפה תא

 תבותכ תא תללוכה ,(נסזח ₪60085) תופרטצה תשקב חלושו 155-ל רשקתמ 150-ה - תופרטצה 2

 אל 150-הו הדימב 18-ל חלשנ הז עדימ) יוכו תורגסמ לש ילמיסקמ ךרוא ,1גא-ה גוס ,ולש הזו

 וניא וא) נסוח ח65ססח56 תחילש יייע תופרטצהה רשאמ | 55-ה .((₪05-ה םע רשק רוציל חילצה

 דחוימ יוהיז רפסמ 150-ל ןתונ ןכו ,(שדחמ ליחתהל ךירצ 150-ה זאו ,תופרטצהה רשאמ

 .[ש0ופ ארקנה

 180-ה .805 לש הדאו תבותכ תא 185-המ שקבמ 160-ה ,158-ב סשרנש רחאל - 809 -ה לוחתא 33

 .8ז080085(-ה תלבטב ולצא םשרנו 805-ל רשקתמ

 לש אזאו תבותכ ול העודי םאה קדוב אוה ,1גא-המ הנמ לבקמ 80-ה רשאכ - םינותנ תרבעה | 4

 ,אל סא .805-ל תחלשנ הנמה ,ללוכ רודישב רבודמ םא .ללוכ רודיש לש תבותכ יהוז םאהו דעיה

 לש תזא תבותכ ול העודי םא קדוב 150-ה זאו ,(טחוס851) תדדוב הנחתל רודישב רבודמש ירה

 תא עדוי וניא 1₪6-ה םא .דעיה םע רשק תריציל טאו תותאב שמתשמ 160-ה - העודי סא .דעיה

 דעיה לש דאו תבותכ תא ריזחמ 1₪5-ה .1₪8-ל | ם-החפ תרגסמ חלוש אוה ,דעיה לש אז תבותכ

 ,8ש5-ל תורגסמה תא הנפמ (80-ה תבותכה תא ריזחמ וניא /88-ה םא .רשק ותיא רצוי 150-הו

 .8ז0800881-כ ןתוא רדשמה

 ,ץ.גא תשר םג םצעב איה ם1/גא תשר .?פפו-ל אל ךא ,סייאטו טנרטא תותשרל סחייתמ 1גאפ ןקת

 תחאש וניאר םדוקה קרפב .םו גא-ב תופתתשמה תונחתל קר םילבגומ הלש ₪ז080085(-ה ירודישו רחאמ

 הניקתהש םושמ ₪1א תותשרב תמייק הניא וז הייעב .הניקתה רסוח איה צו 'גא תותשר לש תולבגמה

 תותשרה ןיב רבחלו ,אזא| תיתשת לע תוינקת (םו.גא) ץו הא תותשר תונבל רשפא .אזאו :סזטחו יייע המלשוה

 .18.16 רויצב ראותמכ ,אזא בתנ יייע



 הד - חי קרפ

 תשר

 א
 ל ל -

 ל

 ₪4אע הל

 ₪1 א ןיב רוביחל הדאו בתנב שומיש - 18.16 רויצ

 דחא-לכש ,!₪0 יסמ םירדגומ הז קשממב .(!גאש תכמות) הז תשרל דחא יזיפ קשממב רבוחמ בתנה

 ,ם.גא תצובקכ םירדגומ הירבח לכש ,תרחא ופ תצובק תויהל לוכי ץו.גא לכ .רחא ₪1א-ל ךייש םהמ

 .בתנה ךרד השענ םהיניב רוביחהו

 אזו לעמ וס 8
 דן ד ד רגב מ בש, שלה יתפוס צל שנפ פופ הסכם קצת 008

 האר) ופזז ןוגרא .גזוו תיתשת לע העונת ריבעהל הדיחיה ךרדה הנניא הזא "סזטחו-ה לש [.גאש תטיש

 תארקנה ,ופ לוקוטורפ םע הדובעל קר תדעוימה ,תדחוימ ₪86 תבכש רידגה (4.1 הקסיפ יח קרפ

 6 1577 לש תובכשה הנבמ תא ראתמ 18.17 רויצ .חש6 1577-ב תדעותמהו ,01859103ו !ק 0טסז ד

 .2א5-ל האוושהב
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 יתלבה סגו בותינל םינתינה) םייליעה םילוקוטורפה לכ םע דבוע אש ,תמדוקה הקסיפב ראותש יפכ

 הדאו לע <רה יליע לוקוטורפ ,ןכל .תוהובגה תובכשהמ גזאו-ה תא ןיטולחל ייאיבחמי'ו (בותינל םינתינ

 .\םח וא ,ט8מ-ב רקיעב שמתשמו ,הדא לש 005-ה תונוכתמ תונהל לוכי וניא 12861.0 תועצמאב

 הדובעב .או6 תבכש לכ תא ייתוקחייל הסנמ וניאו ,(ופ) דחא לוקוטורפב קר ךמות ,תאז תמועל חחסס 7

 הדובע רשפאמ ₪0 1577 ןקת .הכומנ רתוי הרוקת רצויו ,וגאפ רשאמ ליעי רתויו טושפ רתוי אוה ופ םע

 ליעיו ,תרוסמתה תרוקת תא דירומה רבד ,(םיתב 9000-מ תוכורא רתוי :המגודל) תוכורא תורגסמ סע

 .(טנרטניא יצבק ומכ) םילודג םיצבק תרבעהב דחוימב

 תורישי ץר אוהש ןוויכמ ,(סטּווָע 01 56או06) 005-ב הכימתה תורשפא אוה 850 1577 לש ףסונ ןורתי
 תא רידגהל ,המגודל ,םישמתשמל תורשפאה תמייק ₪0 1577-ב .1/גא תומדל בייח וניאו הדאו לע

 יייע השעיי הז .(0611 .058) את ידוביא לש תרתומה תומכה תא וא ,את לכ לש תילמיסקמה הייהשהה
 ךמות וניא 1 גאש-ה .ופדז יייע חותיפב תעכ אצמנה (הטפסטזס6 ₪956/8/ו0ח קזסוססס]) 88/2 שדח לוקוטורפ
 .(2.0 הסריגב 605-ב ךומתל ןנכותמ) 1.0 הסריגב ,008-ב

 .ח:6 1577 תרוטקטיכרא תא ראתמ 18.18 רויצ

 22 222222222 -5------ה9ההררר--רדהרררדרדדרדרררררדדדדדהדר%

 2-22. 2422 -הקסתההההה-הה5ההההההההההההרהפההה-=ההה-ההחקההחההההח



 הדו - חי'י קרפ

 1[ גתמ

 1/1/1577 תנחת

 41[ בתנ

 1,185 ירוזא ינשל ךיישה בתנ = (*)

 8-6 1577 תרוטקטיכרא - 18.18 רויצ

 תוארקנה תותשר-תתל תוקלוחמ (רויצב ₪) ₪56 1577 לוקוטורפ תא תוצירמה הזאו תונחת

 תורבעומ ופ תונמ .ופ תשר-תת התואל םיכייש םייוסמ 115-ב םיפתתשמה לכ .(1סָפּוסּו | 6טפת61) 5

 תוכיישה תונחת .1ו8 ותואל תוכיישה תונחת ןיב ₪6 תבכשב ייהפיטעיי אלל ,ש00 ילולסמ יייע תורישי

 לכ ,ו18-ל \15-מ תיזיפ תרבוע הנחת םאש רבדה תועמשמ .בתנה ךרד קרו ךא "תורבדמיי םינוש 115-ל

 יונישו ,הנחתב 061901[ חסטופז-ה יוניש ,ופ תבותכ תפלחה) הליגר ופ תשרב ומכ עצבתמ ןוכדעה ךילהת

 תבייח ןהיניב תוירושיקהו ,בתנ ייירוחאמיי קר אצמיהל תולוכי תויסאלק 1 א תותשר .(םיבתנב תורדגהה

 .םיבתנה ךרד רובעל

 ,(אסאז הסק ח650!טווסה סזסוסססו) אווחפ לוקוטורפ חתופ ,םיבתנה םירצויש קובקבה-ראוצמ ענמיהל ידכ

 .הזא-ל קר אלו ,ללכב תוגתוממ תותשרל סיאתמ אמחפ לוקוטורפ .18.19 רויצב ראותמכ
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 רוציל הצורה ₪1 הנחת .בתנ יייע ללכ-ךרדב םשוימה ,(אסאו ספ 56זסז) אח5 תרש םייק 1/5 רוזא לכב

 .(רויצב 1 יסמ) הלש רוזאל ךיישה אוו8 תרשל (אזו ₪60065ו) התליאש תחלוש ,₪2 הנחתל רצוקמ לולסמ

 ,אבה א8 תרשל התליאש הנפמ אוה - עדוי וניא םא .א1-ל ביגמ אוה - הבושתה תא עדוי אא8-ה םא

 ובש 118 רוזאל ךיישה אפ תרשל ףוסבל העיגמ התליאשה .(רויצב 2 יסמ) ולש בותינה תלבטל םאתהב

 ₪41 .81-ל העיגמ איהש דע ,הרזחב הכישממ הבושתה .(רויצב 4 'סמ) הבושתב ביגמ תרשהו ,₪2 אצמנ

 .םיבתנה ךרד רובעל בייח וניאש ,82 ןיבל וניב רישי ילאוטריו לולסמ הנוב תעכ

 .האס 1577-ל דומצב (וטוטס51 4007055 ₪650!טזוסח 56זש6ז) ₪85 לוקוטורפ םג ראותמ 18.17 רויצב

 .(ו גאש-ב 805-ה דיקפתל המודב) אזו לעמ ופ תלועפ תא ךכב םילשמו ,₪זטוווספ8( עצבמה לוקוטורפ והז

 תא טשפמה רבד) 118 ותואל ךייתשהל ןיידעו ,יזיפה המוקימ תא תונשל הלוכי הנחת אוחש תטישב

 .קשממ ותוא תועצמאב סהמ דחא לכ לא תשגלו ,118 המכל ךייתשהל סג הלוכי הנחת .(היצרטסינימדאה

 וופסג .פ
 ל התנה הוטמס =אשבעהכ . הבכי יין

 ,הדוו תשר לע 1/אא תעונת רושיג תייעב תא רתפו ,1995 תנשב הזא סזטחו-ה יייע םלשוה 1גאפ ןקת

 הרבעההו (חסטווחפ) בותינה תויצקנופ ןיב דירפהל ךרד אצמ ופד=-ה ,םייתניב .הזאו וגס תבכש תריצי יייע
 ףיסוהל טילחה הדאו תסזטחו-ה .ח=6 1577-ו אופ ילוקוטורפב שומיש יייע ,ופ תונמ לש (=סזואזוחַפ)

 לוקוטורפל דוגינב) אזאו לע םילוקוטורפ-בר בותינ רשפאלו ,אחחפ לוקוטורפ לש תונורתיה תא !.גאפ-ל

 .(ופדז לש דדובה ןפ
 ו



 הדא - חי קרפ

 :(18.20 רויצ האר) םיביכרמ ינש םירדגומ (אטוווקזסזססס| סטסז הז) קס לוקוטורפב

 תזכר וא תדדוב הנחת תויהל לוכיה ,אפ08 ךמות גזוו הצק דויצ - (אקסה סוו6חז) 0 .א

 .(גתמ) [ \א

 .(המגודל בתנ) בותינ ךרוצל תובותכ םוגרת עצבמה ,אופ0 ג תרש - (אוק0 ה 90זטסז) 5 .ב

 א" א5

 71/1 הצק דויצ

 1208 ךמות

 א

 (א1:043 תרש)

 חו

 ווקס יביכרמ - 18.20 רויצ

 ההאמ ₪ווק0-ה רשאכ .בותינ לש תויצקנופ אל ךא ,(=סחאפזוחַפ) הרבעה לש תויצקנופ עצבל לגוסמ ופס-ה

 אזוחק לוקוטורפ תא ליעפמ אוה ,(סיבתנה תא ףוקעל ,רמולכ) ייךרד רוציקיי הרובע עצבל יאדכש הרובעת

 תרשל התליאש תחילש יייע השענ הז .(ןרציה יייע שומימל החותפו ןקתב תרדגומ הניא יוהיזה תטיש)

 לגוסמ אוהו ,1₪6 (המכ וא) דחא ליכהל לוכי אוק0-ה .(18.21 רויצ האר) ₪ גא ותואב אופ81-ב אצמנה 5

 .ווקפ (רתוי וא) דחאל רשקתהל
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 :םיכרד יתשב ו802-ל רשקתהל לוכי 1

 .(םיבתנכ םידקפתמה) אופ :תרש ךרד רבועה עדימ לולסמ תועצמאב ₪

 ךותב םיאצמנה) סינושה א-ה ןיב תותליאש יייע רצונה ,(6חסחסטו) רצוקמ עדימ לולסמ תועצמאב ₪
 .אופפ ךרד אלו ,דבלב דאו יגתמ ךרד רבוע רצוקמה לולסמה .תמדוקה הקסיפב ראותש יפכ 5

 .גדאו תשר לע (ופא-ו ופ דוחייב) םייליע םילוקוטורפ תרבעהל תוטישה תשולש תא םכסמ 18.22 רויצ
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 שיילטמ 25 בצקב הזו .0
 7 הו מרב היממה סלב סל מלל דש נו 00 0

 תלבוקמה העדה ,תוימוקמ תותשרב גזא ימושיי לע הנושארל רבדל ולחה רשאכ ,90-ה תונש תליחתב

 דובעי אזש-ש התיה החנהה .הצקה דויצל תוחפו ,סופמקה תיתשתל םיאתת וז הייגולונכטש התיה

 .הצק שמתשמ לש ביצקתלו ךרוצל רבעמו לעמ םהש ,הלעמו שיילסמ 155 לש םיבצקב

 בצק ילעב גזאו קשממ יסיטרכו םיגתמב שומיש לש ןויערה תא תולעהל םינרצי המכ ולחה 1993 תנשב

 שיילסמ 51 וא 25 לש בצק ןיב תוטבלתה רחאל .הצק ימושייל ומיאתיש ךכ ,(ךומנ ריחמ ןבומכו) ךומנ

 ₪--ררדררהררררררדהדהדרדהדרדרדרדדרדדדדררדדדדדרדדרדדדררדדדדרדדדדדדדדדזדדררדדדדרהרדרדדדררורדרדרזרדדדרדדדדדדדדדרדדדדדירררררדרדרדדררדדרדררדדרדדדדדדרדהה-6 .(שיילסמ 25.6 קוידה ןעמל) שיילסמ 25 בצקב גזא-ל ןקת 1995 תנשב רשיא גזא "סזטחו-ה



 דאו - חיי קרפ

 ,הדו ,שע6  ,גדאמ ,מבי :שיילסמ 25 בצקב (םיסיטרכו םיגתמ) גזא ירצומ קפסל ולחה םינרצי רפסמ

 ףסונ ןורתי .סייאט לומ םייתורחתל םתוא ךפהש ,לוזה סריחמ אוה הלא סירצומ לש לודגה םנורתי .דועו

 ללכ-ךרדב םיללוכ שיילסמ 25 יסיטרכ .םיצופנ דואמ סהש ,(3 הירוגטק) טזפ ילבכ םע הדובעה תורשפא אוה

 תונורתיה לכל ףסונב .(יוניש אלל) אזאו לעמ םימייק םימושיי םהילע ץירהל רשפאש ךכ ,!גאש תנכות םג

 ףילחהל ךרוצה אוה םנורסח .(סייאטו טנרתאל ןוכנ וניאש רבד) הידמיטלומ ימושייב םיכמות םה הלאה

 .רבעמה תפוקתב תשרה תא תיבשהל הייושעו ,תיסחי ,הרקי המישמ - תשרה יסיטרכ לכ תא

 :תיסופיט שיילסמ 25 אז תשר ראתמ - 18.23 רויצ

 םייזכרמ םיתרש

 ו ב רווח רו

 תשרל
 ה 8[ גתמ

 תירוביצ (155א0)

 1.3 בותינב ךמות 41/1 גתמ םא רתוימ בתנה (*)

 תיסופיט שיילסמ 25 חז תשר - 18.23 רויצ

 קשממו ,שיילסמ 25 אזא תונחת רוביח םירשפאמ סה .םינרצי רפסמ יייע םויה םיעצומ 25/155₪ הדאו יגתמ

 גתמל רבוחי ינשה קשממהו ,ריהמ ימוקמ תרש רבחל ןתינ דחא קשממל .155₪ בצקב (םיינש וא) דחא

 רויצב תשרה .בתנ ןכו םייזכרמה םיתרשה ורבוחי יזכרמה גתמל .תשרה תיתשתכ שמשמה ,155 דאו

 .הטושפו הלק דואמ הרוצב םישענ םישמתשמ לש םסייונישו תוזזהש ךכ ,/1גא-ב ךומתל הלוכי 3



 והא .1
 הק" רי לק רקמה פבל וב פטיש

 םיאת סע תודבוע ןה ףאש ןוויכמ ,ספוו הוגש תרפשמל תוכייש (ווסוזסקסווזפה הזפ8 860016 ₪48 תותשר
 ,םיבשחמ ,(\.גא) תוימוקמ תותשר ןיב תוירושיק רשפאל אוה ווגא תותשר דועיי .םיתב 53 לש םירצק
 יפרגואיג רוזא תוטכלו הובג בצקב דובעל ךירצ אא-ה ןכל .ינטילופורטמ רוזאב יוכו ,ןופלט תוזכרמ
 .(מייק 50 לש רטוקב תוחפל) בחרנ

 תארקנ הרוטקטיכראהו ,(6ווז0ח66 !זטוזו-חו6ף80פ1ז 0818 56ז006) 5105 ארקנה תוריש תקפסמ אאא תשר

 .802.6 ארקנ ןקתהו ופטפ יייע השענ הלא תותשר תניקתב לופיטה .(סופוזוטטופס טסט 08 808) 8

 180 8802/6 ארקנ אוהו ,ןקתה תא ץמיא 180 םג

 לכ ךרד םירדבועה םידרפנ תרושקת יצורע ינש ,רמולכ ,לופכ םטפ םייק יכ איה ם0פ8 סשה תועמשמ

 הלוכי םיצורעה תרוטקטיכרא .ץורע לכל סירות לוהינ יייע תישענ הלא םיצורעל השיגה .תשרב םיתמצה

 הרוגס הרוטקטיכראב תודבוע אגא תותשר בור .18.24 רויצב ראותמכ ,ייהרוגסיי וא ייהחותפיי תויהל

 .הלש תודירשה תונוכת ללגב

1 10 

 5 תמוצ 7 תמוצ םוטפ 2

5 8 

 פט 5
 החותפ 20222 תרוטקטיכרא .א

1 71080 01 1680 
 סטפ 83 סטפ 8

4 
- 
4 
 קא
 סס
- 

: 
5 
- 

5 
5 
₪ 
 ב
₪ 
- 
 שב
 ם
5 
 הרוגס 20225 תרוטקטיכרא .ב ם
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 0 1 א

 תלהנמה ,(₪680606) הלחתה תמוצ שי ורע לכל .םידגונמ םינווכב ךא ,בצק ותואב םילעופ םיצורעה ינש

 ,םיצורעה ינשל ליבקמב םירבוחמה םיתמצה .עובק ךרוא ילעב (דוחופ 51019 ןמז-יצירח תרצו צורעה תא

 ךותל סינותנ בותכלו אורקל הלוכי תמוצ לכ .םססמ השיג תטישב ןמזה יצירח ךותל סינותנ םיסינכמ

 שי הזכ ץירח לכב .ד תמוצמ ועיגהו ,8 ץורעב םירבועש ןמזה יצירח לכ תא תארוק 5 תמוצ .ץורע לכ

 18.25 רויצב .ןמז ירח הנימזה (ז תמוצ לשמל) 5 ינפל תמייוסמ תמוצש תנייצמה (₪656ז8100ח) ₪ תיביס

 ןיתמהל 5 תמוצ לע ,תעכ .א-1 תיביס יייע תונייפואמה ,8 \ורעב "תונמזהיי 3 ההומ 5 תמוצש םיאור ונא

 תמוצ סא .םתוא ונימזהש םיתמצה לא 4 ץורעב הנימי ןוויכב ופלחיש (0=8) סייונפ םיצירח 3-ל תתלו

 יעיברה \ירחב שמתשהל לכות איה ,(8 ץורעב םייונפה םיצירחה דחאב 8-1 ןומיס יייע) ץירח הנימזה 5

 תמוצל עדימ חולשל הצור 8 תמוצ םא .הנימ* תאצמנה תמוצל הנפומה עדימ וכותל בותכלו א ורעב

 .8 \ורעב יונפ ץירתל ןיתמהלו ,א ץורעב 8-1 ןמסל הכירצ איה ,הנממ הלאמש תאצמנה תרחא

 ,ופלח םיקיר םיצירח 3 .ג

 5 תמוצ רות תעכ

 הילעש תעדוי 5 תמוצ .ב

 םיצירח 3 ןיתמהל

 1=38 םע 5 תמוצ דיל םירבוע םיצירח 3 .א

 סספ8 דבוע ךיא - 18.25 רויצ

 53 ךרואב סה םיצירחה .ןווכ לכב ,תמוצ לכב םיאצמנה םינומ יייע תולהונמ ליעל וראותש תולועפה לכ

 תא ליכמ תרתוכה תיב .עדימ לש םיתב 52-ו תרתוכ לש דחא תיב םיללוכו ,(הזא-ל המאתהב) םיתב

 .השיגה ןונגנמל םיכיישה םיפסונ תודש ןכו ,םדוק ורכזוהש (םטפְע) 8-ו (ח650זטפווסח) ₪ תויביסה

 רוביחל דוחייב שמשמ אוה .שיילסמ 45 דע 2-מ םיריהמ םיבצקב 6סחח801ו0ח!658 תטישב דבוע 8%ו05-ה

 5₪ופ5 תשר .(5%105 וחוסז!806 שזסוססס|) 5!ל ארקנה,88ו55 קשממ םיליכמה םיבתנ תרזעב,יגא תותשר

 תשרה תועצמאב םסירבוחמ םיבתנ ינש םיאור ונא הבו ,18.26 רויצ תראותמ תיסופיט



 פז 1[ עחצ

 81105 תשרב םילוקוטורפה הנבמ - 18.27 רויצ

 לוקוטורפ תא ףילחמ בתנה 116 לוקוטורפ אצמנ םהילעמו ,םילוקוטורפ 3-ל השעמל קלוחמ 5ופ לוקוטורפ

 1. גא תותשר יתש ךכו ,הכופה הלועפ עצבמ ידגנה בתנה .תשרל תרגסמה תא חלושו 5ופ לוקוטורפב 0

 .הובג בצקב תורשקתמ

 סלוא .הזכ תוריש הליעפמ ייקוביי ראב סגו ,הפוריאב תונידמ רפסמבו בייהראב תולעפומ 5%ו/05 תותשר

 הכרעמב הדיספהש ללגב ילוא וא ,הובגה הריחמ ללגב ןכתיי ,תלבגומ הרוצב קר החילצה היגולונכטה

 .רתוי תובוטה תונוכתהו היגולונכטה לעב ,הזא לומ

 -ד-----777-%

 ₪- = =ש בוש שש שש וש ששם ששב בשם שוב שוש 2ש שוש ובוב כ כ ב םושצקם םש ככ יש ב כ כ 6 שש בש שש שש שש בש וש שי שש שמ כ ב בש נו ל ב
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 ח"י קרפ םוביע 2
 ו ]

 הזרכהל 6סוזד-ה תא ואיבהש ,תומייקה תרושקתה תותשר לש תונורסחה תא וניאר הז קרפ תליחתב

 תילבולג תשר תויהל הרומא םופסא תשר .8ופפא ארקנש היצקינומוקלטה תותשר חותיפב שדח ןווכ לע

 ןיידעש) םיידיתע םיתוריש קפסת ןכו ,תומייקה תותשרה לש םיתורישה ןווגמ לכ תא קפסתש ,תחא

 סירבעומ עדימה יגוס לכ הבו ,גדא תארקנה השדח הרבעה תטיש לע ססבתמ 8ו8פא-ה .(םירדגומ סניא

 ."םיאת גותימיי םג תארקנ הטישה ןכל .(תרתוכ יתב 5-ו עדימ יתב 48) םיתב 53 ילעב םירצק םיאת יייע

 :תונורתי רפסמ שי גזא תייגולונכטל

 רוביד תרובעתב לפטל תלוכיה גזא-ל שי ןכל ,תילמינימ הייהשה חיטבמ סיאתה לש רצקה ךרואה ₪

 .םינוש םיבצק ילעב םינותנ תרובעתב ןכו ,ואדיוו

 .ההובג הדובע תוריהמ ותועמשמש ,הרמוחב גותימ תלוכי רשפאמ םיאתה לש עובקה ךרואה ₪

 .(.גא) תוימוקמ תותשרל ןכו ("קּוביי תשר ןוגכ) היצקינומוקלט תותשרל המאתה ₪

 םיעובק תויהל םילוכיה םיילאוטריו םילולסמ יייע ,0סחח6ס1וסח-0זופח066 לש הדובע תרוצב לעופ זאו-ה

 ןיב םיתותיא לש ןונגנמב םישמתשמ םיגתוממה םילולסמה תריצי ךרוצל .(8/0) סיגתוממ וא (פ0)

 תינורכניסא הרוצב תישענ םישמתשמל טרסה-בחור תאצקה .(אאו) תונוש תותשר ןיבו (טאו) תשרל שמתשמה

 .םיכרצל םאתהב

 ,יטרפה רזגמב אקווד הליחת טלקנ ,תוירוביצ תותשר רובע (00וזד) ודט-ד-ה יייע הנושארל רדגוהש גזא-ה

 תדחו "סזטחו-ה יי'ע חתופ 1 האש ארקנה דחוימ לוקוטורפ .הדאו .גא ימושייל הדא ?סזטחו-ה י''ע ףחדנו

 תתופ ךשמהב .ליגרכ דובעל ךישמהל סימושייל רשפאלו ,גזא תותשר סע 1א תותשר בלשל הרטמב

 ליבקמב חתיפ ופזז ןוגרא .הזאו לעמ םילוקוטורפ-בר בותינ רשפאמה ,אופ04 ,רתוי םכחותמ לוקוטורפ

 רשפאמה אמש לוקוטורפ תא חתיפ ךשמהבו ,הזא לעמ ופ לש הדובע רשפאמה חזי 1577 לוקוטורפ תא

 תניקת .(םיבתנ ךרד רבעמ אלל) תונוש ופ תותשרל תוכיישה תונחת ןיב רישי ילאוטריו לולסמ תריצי

 ןכו ,םלועב תולעופ רבכ גזא 1 גא תותשר לש בר רפסמ .וזע-ד יייע ןכו הדאו םסזטחו-ה יי'ע הכישממ תדח

 .תוירוביצ גזוז תותשר תיינבב ולחה

 השעמלו ,הפונת רובצל החילצה אל ,ופפפ יייע הפוקת התואב החתופש ,5%₪ו5 תרוטקטיכראב אגא תשר
 .הנממ ףידעה גזא-ה לומ הדיספה



 (ססה) םויכ תרוסמתה תותשר .1
2 

 שיילסק 64 לש בצקב םיקיפא לע רמולכ ,פסא| לע הכומנה המרב תוססובמ סויכ תרוסמתה תותשר

 איה ייינורכניסיי גשומה תועמשמ .(1 הקסיפ יז קרפב ראותש יפכ) תינורכניס הרוצב דחיב םיבבורמה

 ₪010-ב .אצומה בצקל הווש הסינכה יבצק סוכס ןכלו ,ןועש בצק ותוא יפ לע םילעופ םיקיפאה לכ יכ

 םימעפ 8000 המצע לע תרזוחה ןמו יצירח 32 תב תיסיסב תרגסמ תמייק (ונצראב םג לבוקמה) יאפוריא

 .תויביס 8 תלעב (םינותנ וא) רוביד לש המיגד תבלושמ ןמז ץירח לכב .12505 אוה הכרוא ןכלו ,הינשב

 :איה תחא הינשב תרדושמה תיללכה תויביסה תומכ

 ץירחל תויביס 8 א תרגסמל םיצירח 32 א הינשל תורגסמ 8,000 = הינשל תויביס 0

 (תויביס 8 א 8000=) היינשל תויביט 64,000-ל ךרע הווש אוה ןמז ץירח לכ

 .יאפוריא ןקתב תיסיסב פ0₪ תרגסמ ראתמ 19.1 רויצ
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 תוינורכניס תויטפוא תותשר - טיי קרפ

 תרבעהל שמשמ "16" קיפאו ןורכניסל שמשמ ייסיי קיפאש ןוויכ ,םיקיפא 30 קר םילבקמ םישמתשמה

 .םיקיפאה רתי לכ לש םיתותיאה

 המרה .רתוי תוהובגה תומרב רבדה ןכ אל .םיינורכניס םה םיקיפאה לכ (51 םג תארקנה) הנושארה המרב

 שיילסק 8192 אוה תוסינכה סוכס .61 יקרוע 4 םיבבורמ הבו שיילסק 8448 לש בצקב תלעופ (פ2) הינשה

 אצמנה) וגוז-ןב םע ןרכנוסמ ₪1 יקרוע תעבראמ דחא לכש איה הביסה .52 בצקמ ךומנ אוהו (2,048 א 4 =)

 ידכ (5זט1זוחַפ 8₪ו5) קרס תויביס םיפיסומ 52 בברמב ןכל .62 בברמב וינכש םע אל ךא ,(קוחרה הצקב

 שחרתמ המוד ךילהת .תשרב היוצר הדוקנ לכב םלוציפו ,1 יקרוע תעברא לש ףתושמ רודיש רשפאל

 בוביר יללכ ןפואב ארקנ אוהו ,('וכו 84 ,3) רתוי םיהובגה םיבברמב םג

 .19.2 רויצב ראותמכ ,ינורכניסא בוביר וא ,(ק165/06תז0ח0₪5 שופ תוסזפזסחץ) םסמ

 ינורכניס

> --------- -208--------- 

 קפה בוביר - 19.2 רויצ

 תינורכניס דימת איה הנותחתה הבכשה .םויכ םילבוקמה בובירה ינקת תשולש תא ראתמ 19.3 רויצ

 ."פא ןה תוהובגה תובכשהו
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 ,תוהובגה תומרהמ הרישי הרוצב שיילסק 64 יקיפא ףלחל רשפא יאש אוה פסא תטישב טלובה ןורסחה

 זא קרו (שיילסמ 2) ₪2-ל ,(שיילסמ 34) ₪3-ל (שיילסמ 140) 54-מ תיתגרדה הרוצב םידרוי ןכ םא אלא

 לכל םיבברמ לש תולודג תויומכ ןיקתהל ךרוצ שי תרושקת תמוצ לכבש רבדה שורפ .תאז עצבל ןתינ

 .(19.4 רויצ האר) הכומנה המרב קר עצבתהל הלוכי 0ז055 00חח601-ה תלועפו ,רודיש ןווכ

 קק תרוסמת

 507 תרוסמת

]155 

 | ....=ב

 508₪-ל שפה תרוסמת תאוושה - 19.4 רויצ =, לוהינ תדמע

 סז058 0סחח661 עצבל רשפא ןכלו תוינורכניס ןה תרושקתה תומר לכ ,ןלהל ראותתש תינורכניסה הטישב

 .תוהובגה תומרהמ תורישי םג שיילסק 64 יקיפא ץלחלו

 תינורכניסה הטישה תוחתפתה .2
 <. גתנמ ,\ רבא 7071 ב בבונכה סבא בקתה רופקה מ כה טסמהקחטפאסתהפ םטממהש

 הארקנו 86!!ססזפ י"ע 1985 תנשב ב"הראב הנושארל העצוה תינורכניסה הטישה

 כייחאו (אפו ד1.106 ,אאפ1 ד1.105) יאקירמא ןקתל הכפה הטישה .(6ץחסתזסחסטפ 01108 אסזואסזא) 50 ד

 םינקתה תוחפשמ יתש יכ ןייצל שי .(6 .709 ,6 .708 ,6 .707) ולשמ םינקתל התוא םגרתש ,ססוזד-ל האבוה

 .ןאולמב אל ךא ,ןקלחב תומאות (6סודד לש 5₪-ו תיאקירמאה 50אםד)

 תוקיודמ תולופכ םה םירחאה 50אפז יבצק .שיילסמ 51.840 אוהו 515-1 ארקנ יסיסבה 50אפד בצק
 שיילסמ 155.520 אוה יסיסבה 508 בצק .(תוקיודמ תולופכ םניאש פפא יבצקל דוגינב) הו רפסמ לש
 :האבה הלבטב ראותמכ ,יאקירמאה 5ד5-3 לש בצקל הווש הז בצק .פז₪-1 ארקנ אוהו



 תוינורכניס תויטפוא תותשר - טי קרפ

 (155.520 המגודל) םיהוה סיבצקב .םיבצק 4 קר פס ינקתב וליאו םיבצק 9 םויכ םירדגומ 50אפד ינקתב

 ארקנ יטפואה תואהש בל-םיש .ןכותה תמרב חרכהב אל ךא ,ביסה תמרב רשקתל 50₪-ו 50אפד ולכוי
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 .'וכו 8ד5-3 ,815-1 ארקנ ליבקמה ילמשחה תואהו ('וכו )0

 ,,תינורכנילה הטישה תונורתי .3
 7 רימן יתלועה ננעל טענה המק היתה סט שמ מ 0007088

 ישעמה ןויסנה לכ יוטיב ידיל אב ןכו הבר הבשחמ (תעקשומ ןיידעו) העקשוה תינורכניסה הטישה חותיפב

 .טסח תותשרב רבצנש

 :סינווגמו םיבר סה תוינורכניסה תותשרה תונורתי

 בקע סויכ ירשפא וניא רבדה .תונוש תותשר ןיב תילבולג רושיק תלוכי םיחיטבמה סיינקת םיקשממ .א

 םאות דויצ תקפסא םג םירשפאמ םיינקת םיקשממ .הפוריאבו בייהראב םימייקה םינוש פפא ינקת

 .סינוש םינרצי יייע

 תמוצ לכב םיבברמ לש הדימריפב ךרוצ ןיא .בובירה תינכות תטשפהו םינוש סיקיפאל החונ השיג .

 .רתוי תוכומנ הניהת דויצה לש תויולעהו ,(19.4 רויצב וניארש יפכ)

 הדימע םירשפאמ (הלעמו שיילסמ 2) םיהובגה תרוסמתה יבצק :טרס-יבתר םיתוריש תקפסא

 שיילסג 10-ל רבעמ םג לודיג םירשפאמ םיינורכניסה םיבצקה .טרס-יבחר םיתורישל תושירדב

 .דיתעב (51%1-64)

 (שיילסמ 34 ,6 ,2 ,1.5) םויכ םיגוהנה םיבצקב לופיט רשפאמו שימג אוה תורגסמה הנבמ :תושימג .

 .שארמ םיעודי יתלבו םיידיתע םיבצקב ןכו



 ,הקוזחת לש תויצקנופל הצקומה טרס-בחור תוללוכ רבכ 55 לש תונושה תורגסמה :לועפתו הקוזתת .ה

 תותשר לע הרקב םישמתשמל תתל רשפאמ הז .יביטרטסינימדא לוהינו םיעוציב תרקב ,הטילש

 .ההובג המרב תוכיאו תונימז ןכו (דוח6 01+ פְצ) םינמזותמ םיתורש ,תויטרפ

 ,תינורבנופה הטישה ןורקע .4
 ד רע הסה המס 0008

 לש המלש הלופכ איה בובירה תומרמ תחא לכ הבש ,ינורכניס יתרפיס בוביר לע תססובמ 554 תטיש

 תרגסמה .שיילסמ 155.52 לש בצק תגציימ איהו 5ד₪-1 תארקנ 558-ב תיסיסבה המרה .תיסיסב המר

 המצע לע תרזוחו ,(19.5 רויצ האר) בחורל םיתב 9-ו ךרואל םיתב 270 תלעב ,תינבלמ איה 5ד-1 לש

 .הינשב םימעפ 0
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 ש"לסמ 155.520=היינשל תורגסמ 8000 א תויביס 8 א תורוש 9 א תודומע 270: בצקה 0

 ראותמכ ,פס-ב תצבשמל המודב) שיילס 64,000 לש קיפא תגציימ תרגסמב תצבשמ לכש רבדה שורפ
 שיילסק 155,520 אוה רודישה בצקו (270 א 9=) תוצבשמ 2430 ,ןכל ,שי תרגסמב .(19.1 רויצב
 תרבעהל תושמשמ תורתונה תודומעה 261-\ הרוקתכ תושמשמ תוילאמשה תודומעה עשת .(2430 א64=)
 ליכמ םהמ דחא לכש ,(/ס=\וחטפו ססחוגוחפז) םיינוימד ייםילכימיי םירידגמ עדימה תרבעה ךרוצל .עדימ
 .רתוי םינטק ייםילכימיי המכ וא דחא רוקממ עדימ

 6----רדרדרררהרדדדרדדדז
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 ,<- ו

 1 6.312 אז (052)
| 

 ןיסו(טצ 066918 ור. [ : - -+--

 א1וג!(וןכנסא!ה ---- ו 2.048 אז (51)

 !וקתותק .- 2 -+--

 תזהקקוופ 0
 1.544 אז (051)

 פס בוביר יללכ - 19.6 רויצ

 140 לש בצקב ₪ תוא .8ז₪-1 תרגסמ ךותב סילכימה "תזיראיי וא ,בובירה יללכ תא רידגמ 19.6 רויצ

 תרוסמתה בצק .(םיתב 260=2340א9 תודימב) 0-4 ינוימד לכימב זראנו 0-4 ארקנה טמרופב רדוסמ שיילסמ

 תמייק ךכל ףסונב .המיאתמ הרוקת ןכו 54 תא ליכמ אוהו ,שיילסק 2340=149,760א64 אוה הז לכימ לש

 (19.7 רויצ האר) רובעל רומא לכימה ותואש לולסמל תסחיתמה (לאמשמ תירישעה הדומעב) 804 תרוקת
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 תודימב לכימ אוה 0-3 ./0-3 תמגודכ ,רתוי םינטק םילכימ יי תויראיי לש תורחא תורוצ רידגמ 1977 רויצ

 דב םגו (שיילסמ 34) ₪3 םג לבקל לוכי הז לכימ ןכל .שיילסק 48,960-ל ךרע הווש ,םיתב 9

 ליכהל לוכי 0-3 לכימ .19.7 רויצב ראותמכ 0-4 לכימל סנכיהל םילוכי /0-3 ילכימ השולש :(שיילסמ 45)

 רדוסמ ₪1 תוא .19.6 רויצב ראותמכ (שיילסמ 1.5) דז לש תותוא 28 וא ,(שיילסמ 2) ₪1 לש תותוא 1



 .(שיילסמ 2-ל תסחייתמ יי?" הרפסהו הנושארה המרה תא תנייצמ ייניי הרפסה) 0-12 תארקנה טמרופב
 עבש .דט8-2 תארקנה הצובקל םיפסאנ ץ0-12 גוסמ םילכימ השולשו ,0-12 ארקנה לכימב וראנ תואה
 ₪1 תותוא 63 כייהס) ע0-4 לכימ ךותב םיזראנ ס-3 ילכימ 3-ו ,3 לכימב תוזראנ הלאכ תוצובק
 .(5ד₪-1 ךותב םיזראנ

 לופיט רשפאמו שימג אוה 55₪-ה הנבמ .תונווגמו תובר ןה הזיראה תויורשפא ,תוארל ןתינש יפכ
 ינורכניסה הנבמה .תושדח תוזירא תרדגה וא ,תונושה תוויראל םתמאתה יייע ,םיידיתע טרס-יבחורב
 .תומייקה תוזיראה הנבמ לע הרימש ךות ,רתוי תוהובג תולופכל רבעמ רשפאמ םג

 5סה דויצ .5

 ב
 5דאו-א ] 4

 (א= 4 16) נ/םנ | ל 1 פדא[-1
 ו הו ות]

 דא 51א/-1 וטחמוחג] .א
 5דיאן-4/51א1-16 300/0ז0ק .ד

 א[ 1 1

0/0 

 1060800 6105560006[ (51) .ה

 57א1-1 300/470ק0.ב

5 1 

 פדא חו 1 (א= 6

 בזסב60בה0 0ז0550000601 (51 א1-1/140%/) .ו
 5ד'או-4/51/-16 ך6ותוזתה!5 .ג ינייפוא 508 דויצ - 19.8 רויצ

 תותוא 63 ,המגודל .5דו-1-ל 6.703 יקיפא רפסמ בברמ :(דפזווזחפו ווא ג ארקנ) 5ד0-1 דפזחוחג| .א
 .םהלש היצניבמוק וא ,83 לש תותוא 3 וא ₪1

 וא ףיסומ ,(תאז תונכל גוהנ ךכ) ברעממ עיגמש 5-1 תוא לבקמ :(אז) א66-סזסק וטווסופאסז . ב
 ןווכל שדח 5ז-ו תוא ביכרמו ,(6.703 ןקתב סירדגומה םירחא תותוא וא) 53/81 תותוא טימשמ
 .חרומ

 ₪ 5 שש .5דו₪-16 וא 4-578₪ בצקב תחא האיציל פד-1-ו (4) 140 אופספ לש תוסינכ בברמ :5ד-א דסזחחוח| . ג



 תוינורכניס תויטפוא תותשר - ט"י קרפ

 ,פףד-1 וא 64 לש תותוא ףיסומ/טימשמ ,ברעמ ןווכמ 51-16 וא פד₪-4 תוא לבקמ :פזאז-א הס . ד

 .תרזמ ןווכל שדח 5דו-4/8ד0-16 תוא הנובו

 ,שס ילכימב תותואה תא שדחמ ייזרואיי ,ברעמ ןווכמ 8דו-1 תוא לבקמ :\או60פ8ח₪ 0ז05500ח0801 .ה
 .תרומ ןווכל ,פד₪-1 תוא רדשמו

 תותוא שדחמ ייזרואיי (א = 4 ,16 רשאכ) ברעמ ןווכמ 5דא-א תוא לבקמ :םזסהססהחש 0ז0550000601 . |

 .חרזמ ןווכל שדח פדא-א תוא רדשמו ,פז-1 וא 4

 .ליעל וראותש םידויצה םינקתומ הבש תיסופיט 558 תשר ראתמ 19.9 רויצ ,םוכסל

 תיסופיט פס תשר - 19.9 רויצ

 . פסח תשר תודירש .6
 גב ב דש פטל דוס שכב א מב 20 שוכ 290 מע קמה

 םיקזנו תולקת ינפב דומעל ןתלוכי ,רמולכ ,ןהלש תודירשה איה 50 תותשר לש תובושחה תונוכתה תחא

 הנוכת ,יטמוטוא יוביג תועצבמו םינוש סינווכב תודבועה תועבט יתשמ הייונב תיסיסב 508 תשר .סינוש

 .(5611 63ווחַ חוחש) 508 תארקנה

 :808 תותשרל הנגה תוטיש רפסמ ןלהל רוקסנ

 (אוטוטמוסא 5601וסח קזס(60ווסח) 5

 108 ארקנ םג אוה םימעפלו ,(חפא] המגודל) םיבברמ יתש ןיבש עטקל סחייתמ אוטווופוסא 5601וסח גשומה



 1+א יוביג .ב פס תנגה - 19.10 רויצ

 יוביגה ביס דימ סנכנ ,דבועה ביסב הלקת שי רשאכ .ליעפ וניא ללכ-ךרדבש ,ביס ןקתומ םיבברמה ןיב

 תטיש .םיליעפ םיביס א יוביגל שמשמ דחא ביס סלוא ,המוד הלועפה 1+א יוביגב .(1+1 יוביג) הלועפל

 תולקת ינפב הנגה תנתונ איה .תעבטה לכ ךרואל הילע רוזחל רשפא סלוא ,םיבברמ תוגוז ןיב תדבוע אופס

 . 6.783, 6.782 :ודט ינקתב תראותמ הטישה .בובירה דויצב אל ךא ,םיביסב

 הוה קזסו601וסח

 .1:א וא 1:1 תויהל הלוכי הנגהה ,19.11 רויצב הארנש יפכ .הצקל הצקמ לולסמל טחייתמ ₪410 גשומה

 1:א יוביג .ב
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 תוינורכניס תויטפוא תותשר - טי קרפ

 ו-טפהמ

 הטישה ןכלו ,ןווכה ותואב םיעצובמ תונחתה לכ לש םירודישה ליגר בצמב .תעבטל הנגה תטיש יהוז

 .טחוטוזפסווסח4| 508 תארקנ
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 ,רמולכ ,2-3-4-1 לולסמב 1 הנחתל תרדשמ 2 הנחת סלוא .ןהיניבש רישיה ביסב 2 הנחתל תרדשמ 1 הנחת

 ןיב הרובעתה ילולסמ תא סינוב וזכ הרוצב .(ןועשה ןווכ) 2 הנחתל 1 הנחת הרדיש ובש ןווכה ותואב

 קתנ תמגודכ) הלקת לש הרקמב .דבועה ביסה לע ןועשה ןווכב תרבטצמ העונתה רשאכ ,םיתמצה לכ

 תואה .דבועה ביסה ןווכב וגזזח תוא תחלושו הטילק דוביא הלגמ 1 הנחת ,(4-ו 1 תונחת ןיבש םיביסב

 תטיש .יוביגה ביס תרזעב שדחמ תעבטה תרגסנ ךכו ,םיביסה ןיב גותימ תעצבמה ,4 הנחתל עיגמ הזה

 .6.803 ןקתב תרכזומ וז יוביג

 ו5-םפחה

 ןכלו ,םיכופה םינווכב םיעצובמ תוכומס תונחת גוז ןיב םירודישה ליגר בצמב הבש ,תעבטל הנגה תטיש

 .₪ו0וז601וסחג| 548 תארקנ
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 .6.803 ןקתב תרכזומ תאו יוביג תטיש םג .לולסמה לכ ךרואל ךכ ךרוצל הרמשנש הברורה לע רובעת םהלש הרובעתה ,םיתמצ גוז ןיב הליפנ לש הרקמב .יוביג תרובעת רתיהו ,תיעצבמ הרובעת איה ןווכ לכב הרובעתהמ תיצחמ ,תורחא םילימב וא ,100% לש יוביג שי םיתמצ גו לכ ןיב

 "יו קרפ םובימ ?
 יספק נר ל

 .תיראיניל היגולופוט וא ,תועבט םיביכרמה םייטפוא םיביסמ יונב אוהו ,051-ה לדומ לש (הנותתתה) הנושארה הבכשב אצמנ 908-ה .הילעמ תויונבה גזאו-ו פופסא תותשרל הריהמ תיטפוא תיתשתכ תשמשמ 90 תשר

 ,שיילסמ 51.840 אוה יסיסבה בצקה (50אז) תיאקירמאה הטישב וליאו ,שיילסמ 155.520 אוה יסיסבה בצקה (5014) תיאפוריאה הטישב .םייוסמ יסיסב בצק לש תקייודמ הלופכ אוה רודיש בצק לכ רשאכ ,תינורכניס הרוצב דבוע 55₪-ה

 :םיבושח תונורתי רפסמ תשרל םינקומ ךכבו ,הנשיה טסו תרוסמת תא םויכ הפילחמ 50% תרוטמת

 .5סוא לש תודירשה תונוכת בקע םיהובג תונימזו תונימא ₪

 .םיהובג םיבצקל הילע תלוכי ₪



 תוינורכניס תויטפוא תותשר - טיי קרפ

 הדימריפ תונבל ךרוצה אלל ,תרוסמתה ץורעמ קיפא לכ ייצלחליי תלגוסמה ,המצוע-תבר בוביר תלוכי ₪

 .יוכו םילבכ ,תונקתה ,למשח ,דויצב לודג יפסכ ןוכסח רבדה תועמשמ .םיבברמ לש

 .תילועפת תושימג ₪

 .תשרה יביכרמ לכ לע קוחרמ הרקבו הטילש תרשפאמה ,תינבומ הקוזחתו לוהינ תלוכי ₪
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 טנרטניאה לש הירוטסיהה .1

 שמש מל רוסי דפ טטמקממפסוש8 ד פלש מ

 ,תחא-תבב תורתוכל הצרפש תשר התוא ,טנרטניאה תא ריכזהל ילבמ תרושקת לע רפס םייסל רשפא יא
 .לייוחב ותוהש תעב ףאו ותיבב ,ותדובע םוקמב תיביסנטניא הרוצב סויכ הב שמתשמ ונתיאמ דחא לכו

 ,יאקירמאה הנגהה דרשמ יייע \חקהאפד תשר בייהראב המקוה 1969 תנשב .קייודמ אל ?ונרמא תחא-תבב
 לכותש ,ההובג תודירש תלעב ,םיבשחמ לש תשר םיקהל התיה הרטמה .תואטיסרבינוא 4 הליחת הרביחש

 .םייאבצה רוצייהו חותיפה ,רקחמה תודסומ לכ תא רשקתו ,תרושקתה יווקב תירשפא העיגפ ינפב דומעל
 רשיקש ,תונמה גותימ לוקוטורפ תא וא החתיפ ,טקייורפה לש תישארה תינלבקה התיהש ,8פא יבח
 .םינוש םיגוסמ םיבשחמ תואמ ןיב

 תשר סויכ איהש ,אווש אפד :ןוגכ) תופסונ תותשר רפסמ הנממ וחתפתהו ,הדמתהב הלדג אחקגאפד תשר

 םילוקוטורפ תוכרעמ לע רקחמל איבה תשרב הלעפהה תוכרעמו הרמוחה תומרופטלפ יוביר .(דבלב תיאבצ

 םיינקת םילוקוטורפל 1983 תנשב וכפהש ,דספ/ופ ילוקוטורפ חותיפ התיה האצותה .70-ה תונש עצמאב

 .דספתפ-ב שמתשהל בייח היה ,גחסהאפד תועצמאב יאקירמאה לשממה םע רושק היהש ימ לכ .תשרב

 .הלא םילוקוטורפב ירחסמה ןיינעה לחה ךכ

 תססובמה ,טנרטניא רוציקב וא ,(0616ח86 ₪6568ז0ה !חופזחפו) פ₪1-ב הפלחוהו 1990-ב הקרופ החסאשד

 .בחרה להקה ינפב החתפנ תשרהו (ווושאפד) הגממ דרפוה יאבצה קלחה .שיילסמ 1.5 בצקב ד1 יווק לע
 תוירוביצ תותשר ,תואטיסרבינוא תותשר ללוכה ,םיבשחמ תותשר לש קנע ףסוא אוה סויה טנרטניאה
 .דססופ ילוקוטורפב שומישה אוה ןהלש ףתושמה הנכמהש ,תויטרפ תותשרו

 הקסיפ יח קרפ האר) ופז;-ה םקוה 1989 תנשב .תשרה יעוציב לע יארחאש ףוג ץיאו ,להנמ ןיא טנרטניאל
 םילעפומש םינושה םימושייהו םילוקוטורפה ,תשרה תרוטקטיכרא לע םיטרפמ בותכל ודיקפתש (1

 .וטקפ-הד םינקת השעמל ןהש ,ח*6 יוניכב תועודיה ,תוצלמה םסרפמ וטדפ-ה .תשרה לע
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 0 תרוטקטיברא .2
 א ומ יבמ סנס טה ההתקנה כמטוס

 :ןאכ הילע רוזחנ תויחונה ןעמלו ,6 הקסיפ יט קרפב רבכ ונרכה דספ/וק תרוטקטיכרא תא
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 גוסמ בותינ לוקוטורפ - (וחוטזחפו קזסוססס)) ופ אוה (תשרה תבכש) תישילשה הבכשב ירקיעה לוקוטורפה

 ,רוקמה תנחת לע אצמנ הז לוקוטורפ .םופָחזפח תטישב תשרב תונמ תרבעהב לפטמה ,ססח הו

 קרפב וניאר רבכ .דעיה תנחת דע לולסמה לכ ךרואל הנמה תא בתנל ודיקפתו ,תשרב בתנ לכ לע ןכו

 םיבתנה .דעיהו רוקמה תונחת לש (ופ תובותכ) תשרה תובותכ תא (רתיה ןיב) הליכמ הנמה תרתוכ יכ זייט

 .בותינה תוטלחה תא סיעצבמ הלא םינותנ ךמס לעו (16.3 רויצ האר) הלא תובותכ םיארוק

 (2640ז655 3650!ט(ו!0סה קז01060|) ג8הק סה תישילשה הבכשב םיפסונ םילוקוטורפ

 הנחת לש תיזיפ תבותכ יוהיזל שמשמ אפ לוקוטורפ . (וחופזח6ו 0סחוזס| 065536 סזסוססס|) !0וק - ו

 "תרושקתל שמשמ וסאוק לוקוטורפ .16.18-ו 16.17 םירויצב ותלועפ תא וניארו ,הלש וס תבותכ העודי רשאכ

 יאש תמוצ לע חוויד ,(0סחַפַפפַוסח) תשרב תופיפצ לע תועדוה ,הקיטסונגאיד ךרוצל ,תונחתה ןיב תימינפ

 (םיתב 4) וסאוק לש תדחוימ תרתוכ ,הליגרה ופ תרתוכ תא הליכמ וסוופ תעדוה .דועו ,הילא עיגהל רשפא

 .םינותנ הדשו

 דעיה תנחת סא קודבל ידכ תחלשנ וז העדוה .םסחס 8600851 וא ,םּוחָפ איה תוצופנה וסוופ תועדוהמ תחא

 ,טחזסהסחהס|6 0051וח81ו00ח איה תרחא !סאוק תעדוה .הנחתהמ הבוגתה ןמז תא דודמל ידכ ןכו ,הגשהל תנתינ

 .תמייוסמ הנמ האלה רדשל לגוסמ וניאשכ בתנ חלוש התואש

 עונל תולוכי תונמה .תשרב תרחא הנמ לכל הרושק הניאש ,תיאמצע תושי איה (פ8וָטזּפו וא) הנמ לכ

 לוקוטורפ ,ךכמ הריתי .ורדוש ובש ירוקמה רדסה יפל אלש דעיה תנחתל עיגהלו ,תשרב םינוש םילולסמב

--/-- 



 תוריש לבקל םיצור םא .ןימא-אל תורישל בשחנ אוה ןכלו ,הדעיל עיגת ןכא הנמ לכש חיטבמ וניא ןפ

 :20.2 רויצב תראותמ יילעמיי גשומה תועמשמ .ופ לעמ אצמנה ,דספ לוקוטורפב שמתשהל שי ,ןימא

 תרתוכ תרתוכ [ תרתוכ
 םינותנ

 גש | 0 א ב 3
 ] ו ו (םיתב)

 ְן
 : +---- 162 5001ם6(-------*|

1 
2 7 ------%6 

 == א-ה רש כר 1806 00=---%

 ו ₪ | ופימ)

 ד6פ/וס תורתוכ - 20.2 רויצ

 ךומנה לוקוטורפב "ףוטעיי אוהו ,תרגסמה ךותב רתוי קומע םקוממ (זספ ןוגכ) יילעמי' אצמנה לוקוטורפ
 רוקמה לש (וח תובותכ) תשרה תובותכ תא תללוכ איהו ,םיתב 20 תוחפל הליכמ !פ תרתוכ .(ופ) ונממ
 .אבה ףיעסב טרופיש יפכ ,(םיתב 4) תויביס 32 ךרואב איה תאזכ תבותכ לכ .דעיהו

 :םיירקיע םילוקוטורפ ינש שי (ופ לעמ) תיעיברה הבכשב

 הנימא הרבעה חיטבמה ,6סהה601ו0ח-01ו60180 גוסמ לוקוטורפ - (דזפחפחוופפוסח 00סחוזס] קזסוססס]) דסק ₪
 .ההובג הרוקת לש ריחמב ,הצקל הצקמ סינותנ לש

 אוה ךא ,םינותנ לש הנימא הרבעה חיטבמ וניאש 61 גוסמ לוקוטורפ - (טפסז פסחו קזסוס00) טק ₪
 .הכומנ הרוקת לעב

 תללוכ איהו ,םיתב 20 תוחפל איה םג הליכמ דספ תרתוכ .הצקל-הצקמ ןימא רשק קפסמ דספ לוקוטורפ
 :םיאבה תודשה תא

 .רוקמב םושייה תא תורידגמה ,תויביס 16 - (686 ססז) רוקמה סושיי אובמ .א

 .דעיב םושייה תא תורידגמה ,תויביס 16 - (065%וה8ווסה קסז1) דעיה םושיי אובמ .ב

 .(תויביס 32) סינותנה לש ןוכנה העגהה רדס תא חיטבמה ירודיס רפסמ .ג

 .תויביס 32 - רושיא רפסמ .ד

 .דספ-ו ןפ לש תורתוכל ,תויביס 16 - תואיגש תקידב .ה
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 .םיפסונ תודש רפסמ תרתוכה תללוכ ףסונב

 :םילבוקמ סושיי תואובמ לש תואמגוד ןלהל

 (זסס לעמ לעפומ ,םיצבק תרבעה לוקוטורפ) דפ - 21 אובמ

 (דסס לעמ לעפומ ,קחורמ בשחמל רוביח) דפו אפד - 23 אובמ

 (דספ לעמ לעפומ ,ינורטקלא ראוד לוקוטורפ) 5%וז; - 25 אובמ

 (טפפ לעמ לעפומ ,תויגול תובותכ יפל ,ופ תובותכל םוגרת תרש) פא5 - 53 אובמ

 .50086 ארקנו ,יליעה לוקוטורפה תא תקייודמ הרוצב רידגמ סושייה אובמ תפסותב ופ תבותכ לש ףוריצה

 סימושיי 3 ראתמ 20.3 רויצ .הנותנה ופ תבותכב דפוח סושייל השיג - 500681 * 23(152.5.1.1) :המגודל

 .טספ לעמ דבוע פא5-ו ,דספ לעמ םידבוע דפו אסד -ו דפ :ופ תבותכ התואמ םייוסמ בשחמב םילעפומה

 התואמ תינמז-וב םימושיי רפסמ ליעפהל תורשפאה ,רמולכ ,דספ/ופ לש ייבובירייה תלוכי תא סיגדמ רויצה

 .ןק תבותכ
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 תוליעיה לעב ,טפפ לוקוטורפב שמתשהל רשפאו ,ההובג תרושקת תונימא תשרדנ אל םימושייהמ קלחב

 :תללוכ איהו ,(דספ-ב 20 תמועל) דבלב םיתב 8 הליכמ טפספ תרתוכ .רתוי ההובגה

 .(תויביס 16) רוקמה סושיי אובמ .א

 .(תויביס 16) דעיה סושיי אובמ .ב



 .(תויביס 16) טפק תעדוה ךרוא .ג |

 .(תויביס 16) טפק תרתוכ לש תואיגש תקידב .ד

 שמתשמה לוקוטורפל המגוד .הרצק רתוי ולש תרתוכה ןכלו ,םירושיאו םירורפס ליכמ וניא טפפ-ש בל-םיש

 .תוימוקמ תותשרב ץופנה הרקב לוקוטורפ ,(5וחוק16 אס צסזא ₪!8ח80חוסתז קזסזסס0|) 5אוק אוה טסק-ב

 .סםאפ אוה תרחא המגוד

 ול תובותכ .3
 לק פי ולוס הו הק ]

 :םיקלח 2-מ תבכרומו ,תויביס 32 תב איה ופ תבותכ

 .תכמסומ תושר יייע תנתינה ,א6ז וס ,תשרה תבותכ ₪

 .תשרה להנמ יייע תנתינה ₪051 ופ ,שמתשמה תבותכ ₪

 8 לש ילמיצדה ךרעה אוה םהמ דחא-לכש םירפסמ 4 לש הצובקכ ופ תובותכ תא םינייצמ ללכ ךרדב

 רויצב ראותמכ ,םיגוס 5-ל תוקלחנ ופ תובותכ .(195.250.130.200 :המגודל) 255 דע עיגהל לוכיו ,תויביס
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 טנרטניאה תשר - 'כ קרפ

 ₪66ו-ל תוצקומ תויביס 7 .ייטיי תיביסב ליחתמו (זווואטד ןוגכ) דואמ תולודג תותשרל דעוימ - 08882 .1

 םילוכי תשר לכבו ,(ילמיצד ביתכב) 127 דע 000-מ ןה תשרה תובותכ .₪ס5 !פ-ל תויביס 24-ו וס

 .םיבשחמ ןוילימ 16.7 דע אצמיהל

 תויהל לוכי אש וס .י'10 תויביסב ליחתמו (םיסופמק תמגודכ) תינוניב תותשרל דעוימ - 08888 .2
 .םיבשחמ 65,536 דע תשר לכבו ,תותשר 16,384 רמולכ ,191.255 דעו 128.0-מ

 אספו הדשו ,לודג דואמ אוה א64 ופ הדש ."110'* תויביסב ליחתמו ,תונטק תותשרל דעוימ - 018850 .3

 לכבו ,תותשר ןוילימ 2-כ רמולכ ,223.255.255 דעו 192.0.0-מ תויהל תולוכי תשרה תובותכ .ןטק ופ

 .םיבשחמ 255 דע תשר

 .(בותינ תואלבט ןוכדע :המגודל) תונחת הברהל רודיש ,רמולכ ,אוטווזספפו רודישל דעוימ - 0855 ₪ .4

 .1110,1111 דע 1110,0000 :יראניב ביתכב וא ,239 דע 224 תויהל לוכי וש תבותכב ןושארה רפסמה

 255 דע (יראניב 1111,0000) 240 אוה ופ תבותכב ןושארה רפסמה .םינוש םייוסינל רומש - 0855 = .5

 .(יראניב 1111,1111)

 וא) הנחת לש היצרוגיפנוקה ךילהת תעב םימשור ,וס רפסמ ךותמ או וס תא תוהזל ולכוי םיבתנהש ידכ

 :אבה ןפואב תרדגומה ,(א6זשסזא ₪85%) "תשר תכיסמי"י םג ופ תבותכ לכל ףסונב (בתנ

 (1111 1111.0000 0000. 0000 0000. 0000 0000 : יראניב בי תכב) 255.0.0.0 - 01855 4

 (1111 1111. 1111 1111. 0000 0000. 0000 0000 : יראניב ביתכב) 255.255.0.0 - 855 8

 (1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000 :יראניב ביתכב) 255.255.255.0 - 01855 0

 .דבלב י'1י-ה תרשרש ךותמ אופ תא ההזמ בתנה 01855 לכב

 65,000 שי או ופ לכב 01855 8-ב ,המגודל .תאז הטישב םירפסמ לש לודג ייזובזביי שי ,תוארל ןתינש יפכ

 תשרל הרבעהל סינתינ םניא ולצונ אלש םירפסמה לכו ,הברהב ןטק רפסמה םירקמה בורב .םיבשחמ

 תארקנה הטישב םישמתשמ בצמה תא רפשל ידכ .םיובזובמ םה השעמלו תרחא

 טנרטניאה קפס ,תאז הטישל םאתהב .ח=0 1519 ןקתב תדעותמה (018551655 !חופזטסהובוה חסוווהַפ) סופה

 .תותשר-תתכ ויתוחוקלל םתוא קלחמו םירפסמ לש קולב לבקמ (!פס)

 2048 ללוכה ,192.31.255.0 דע 192.24.0.0 םירפסמה קולב תא לביק טנרטניאה קפסש ,המגודל חיננ

 192.26.0.0 תשר רפסמ יייע סופמ יפל הרדגהל םינתינ הלאה סירפסמה לכ ,ץוח יפלכ .01888 6 תשר ירפסמ

 .255.248.0.0 לש ייהכיסמייו

192.24.0.0 = 1100 0000. 0001 1000. 0000 0000. 0000 0 

192.31.255.0 = 1100 0000. 0001 1111. 1111 1111. 0000 0 

255.248.0.0 = 1111 1111. 1111 1000. 0000 0000. 0000 0 



 ייגצולמ" תויהל לוכי םוחתה ןכל .רחבנש םוחתב אפו ופ לכל המיאתמ הכיסמה לש יי1יי-ה תרשרשש םיאור

 .(255.248.0.0) הכיסמו (192.26.0.0) תשר יסמ לש ףוריצה יייע

 :המגודל ,ויתוחוקלל ותושרבש קולבה תא קלחל תעכ לוכי טנרטניאה קפס

 יפל הרדגהל םינתינה ,(תובותכ 2000-כ) 192.24.7.0 דע 192.24.0.0 :תשר ירפסמ 8 לבקמ - יא חוקל

 .255.255.248.0 לש הכיסמו (192.24.0.0) דחא תשר רפסמ יייע סופא

 יייע הרדגהל םינתינה ,(תובותכ 4000-כ) 192.24.31.0 דע 192.24.16.0 :תשר ירפסמ 16 לבקמ - יב חוקל

 .255.255.240.0 הכיסמו 192.24.16.0 תשר רפסמ

 יייע הרדגהל םינתינה ,(תובותכ 1000-כ) 192.24.11.0 דע 192.24.8.0 :תשר ירפסמ 4 לבקמ - 'ג חוקל

 255.255.248.0 הכיסמו 192.24.8.0 תשר רפסמ

 יב הרקמ תא חיכונ

192.24.16.0 = 1100 0000. 0001 1000. 0001 0000. 0000 0 

192.24.31.0 = 1100 0000. 0001 1000. 0001 1111. 0000 0 

255.255.240.0 = 1111 1111. 1111 1111. 1111 0000. 0000 0 

 88ָ-ו 01500 תולודגה תורבחה יתש ןכאו ,6ופח לוקוטורפב ךומתל סה ףא םיבייח םיבתנהש רורב
 .ךכב תוכמות

 לכבו ,וחוסזאו6 וא !חוסזחז א6חצסזא !חזסזחוגווסח 00ח19ז :ארקנה דחוימ זכרמ יייע תוקפוסמ תשרה תובותכ

 רזגמל) אייבחמ יאטיסרבינוא-ןיבה ןוגראה תובותכה תקולחב לפטמ ראב .ךמסומ ףוג יייע הנידמ

 .םינושה טנרטניאה יקפס וא (יאטיסרבינואה

 תופרטצהה בצק .תויביס 32 ליעל רומאכ ליכמ ,(ופשג) 4 הסריג ופ ארקנה ,ופ לוקוטורפ לש יחכונה רודה

 תבותכ גישהל דואמ השק סויכ רבכו ,תולזואו תוכלוה ופ תובותכש ךכל סרג טנרטניאל הובגה

 לש האבה הסריגב אובי רתוי בוט ןורתפ םלוא ,סוסמ תטיש תרזעב גשומ ךכל ינמז ןורתפ .855!0 8

 תחטבא :ןוגכ ,םיפסונ םירופיש םג לולכת 6 הסריג .ןפ תבותכל תויביס 128 וצקוה הבש (וקחַפ וא ןפצ6) ןק

 .דועו ,הידמיטלומ ,ואדיוב הכימת ,עדימ

 תויגול תובותכ .4

 םלוא .תשרב םיבתנה ןיב תורבעומה תוירפסמ תובותכ ןה תמדוקה הקסיפב וראותש ופ תובותכ

 תומש וא תורבחה תומש לע תטסבתמה ,שומישל החונו הטושפ תויגול תובותכ תכרעמ שי םישמתשמל

 יתרש י"ע השענ תוירפסמה !פ תובותכו תויגולה תובותכה ןיב סוגרתה .םישנאה

 .תשרב םירזופמה ,(םסחוהוה ₪8חופ 507108 5



 טנרטניאה תשר - 'כ קרפ

 םידדוב סישמתשמל וא (סהלש טנרטניאה ירתאל השיג ךרוצל) םינוגראל תוסחייתמ תויגולה תובותכה

 .(סהלש ראודה-אתל השיג ךרוצל)

 :םיאבה םירוציקב ללכ-ךרדב תומייתסמ ב"הראב םינוגראו תורבח לש תויגול תובותכ

 (הרבח) ירחסמ ןוגרא - ססחו

 הטיסרבינוא -

 יתלשממ ןוגרא - ףסצ

 ירחסמ וניאש ןוגרא - ספ

 תשר יתוריש קפס - 1

 :הנידמל המיאתמה תמויס שי תורחא תוצראב

 לארשי - וו

 הילגנא - טא

 ןפי - ס
 ןויאט - זש

 :תואמגוד

 תוזק: // ותאוצ.!פחו .ססחה מבי יבח רתא

 תק: // ואשתש.חוו0ז050.ס00ו טפוסורקימ יבח רתא

 כ: 1 .חווסז0501.ססחו טפוסורקימ יבח לש זדפ תרש

 םיתיעלו ,תשרב םינותנה סירבוע ובש לוקוטורפל סחייתמ (וצעפסזדפאו דזגחפ!סז קזס(סססו) ודדק ףורצה

 ווד הרבעהה לוקוטורפב שמתשמה ,םושייל סחילתמ (ואסזוש \או66 \/פפ) אא ףורצה .ותוא טימשהל גוהנ

 .(תעססזד6א[ ₪3זאטק !4הח8ַ808פ) דאן תארקנ טנרטניאה ירתא םייונב הבש "הפשייה

 :ץראב םירתא

 ות... יידריי יבח

 חא.פץח61.00.1] "תניביי יבח

 צו .אח65561.ש0ש.ו] תסנכה

 צו .[חזסז.ח61.1| ייבהז-טנרטניאיי יבח

 :תופסונ תואמגוד

 וס טנרטניא תשר לע םינותנ קפסמה רתא

 5131070. דרופנטס תטיסרבינוא רתא

 ו .52ז0 סו / ייקדצ ירעשיי םילוח תיב רתא

 :(םירחא םירתא אוצמל םירשפאמה םירתא) שופיח יעונמ

 שעת. 300.00 והאי

 ותא 81181518 .010113.ססו הטסיו-הטלא



 צתא.[ץ005.00חו סוקייל

 ראר.\עה!9.00.ו| (תירבעב) הלאוו

 :ןוגראהו יונמה סש לש ףורצ ןה ראוד-יאת לש תובותכ

 החוספ 506 הזה 61 ייבהז-טנרטניאייב םתש סומע

 זו 6ה16 שח 16056.0 בייהרא אישנ

 .(א=0 822) 5\וזק לוקוטורפב רדגומ ט56ז60051 ףוריצה

 גויחב טנרטניאל השיג .5
 יפי ,פחמ קה ב ייבמ גתח מכ בע טק רה עטטעפמ קמה הק פקטה

 וא ןופלטה תשרב גויח יייע איה (ןטק קסע וא) יתיבה שמתשמל טנרטניאל השיג לש תלבוקמה הרוצה

 .20.5 רויצב ראותמכ ,ופסא
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 רבחתהל ידכ (םזסוופסז) ףודפד תנכותו ,(ופפא םאתמ וא) םדומ ,השיג תנכותל קוקו יתיבה שמתשמה
 לוקוטורפ ןכו דסקוופ לש ביכרמ תללוכ השיגה תנכות .םינושה םירתאל סנכיהלו טנרטניאה קפס תשרל
 .דסקוופ-ב ךמותה היינשה הבכשב תרושקת

 (561181 1.וח6 |חוזחס1 קזסוסססו) 5ו6 היה גויחב טנרטניאל השיג תרטמל לצונש ןושארה תרושקתה לוקוטורפ
 ספק לוקוטורפ .(טסוחו-ו0-קסזחז קזסוסססו) פקס ארקנה רפושמ לוקוטורפב ףלחוה אוה ןמזה ךשמב סלוא
 .(ופס) טנרטניאה יקפס בור לצא שומישב אצמנ אוהו ,ופסא לע םגו גויח יווק לע םג לועפל לוכי

 ח 8
= 



 טנרטניאה תשר - 'ב קרפ

 םימיקמ טנרטניאה יקפס ,ימוקמ גויחב השיג םישמתשמל רשפאלו ,גויחה ירוזא תיברמ תא תוסכל ידכ

 ,ימוקמ גויחב פסק-ל םיסנכנ םישמתשמה .(קסוח( 01 קז656008) קסל סיארקנה השיג ינקתמ סינוש םירוזאב

 .20.6 רויצב ראותמכ ,ו85-ה לש יזכרמה רתאל (*8 תשרב וא) ןיילנ וקב םיכישממ סשמו

 תרש
 ראוד

 ינורטקלא
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 טנרטניאל העובק השיג .6

 תשרל עובק ןפואב רבחתהל םיפידעמ ,טנרטניא ישמתשמ לש הלודג תומכ ןהבש ,םילודג םינוגראו תורבח

 .טנרטניאל הרישי השיג םהידבועל רשפאלו

 תינוגראה תשרה לע .הלעמו שיילסק 64 לש בצקב (ז8 תועצמאב וא) ץילנ וקב !85-ל רבחתמ ןוגראה

 .(20.7 רויצ האר) וכרד תרבוע טנרטניאה תרובעת לכו ,ופפ-ה לש בתנל רבוחמה ,בתנ ןקתומ



 ראוד
 ינורטקלא

 טנרטניאל העובק השיג - 20.7 רויצ

 אצויה עדימה לכ תא ןנסמה ,םוזפו! ןיקתהל לבוקמ תינוגראה תשרל םיניוע םימרוג תרידח עונמל ידכ

 .טניופ-קיצ וא דראגדר ירצומ תמגודכ ,םיבוט םירצומ המכ קושב םימייק .ךכ יייע הילע ןגמו ,תשרל סנכנהו

 הינפ תא ןיטולחל התניש ,הרוגס תימדקא תשרכ הנש 30-כ ינפל הכרד תא הלחהש טנרטניאה תשר

 ןיאו ,הובג בצקב סיברתמ טנרטניאה ירתא .םלועב אשונ לכ לע עדימ תללוכה ,החותפ תשר איה סויכו

 טנרטניאב תומסרפמ תוירחסמ תורבח .טנרטניאב רתא ול ןיאש ,ומצע תא דבכמה ןוגרא וא ,הרבח סויכ

 ,םינקת םימסרפמ הניקתה יפוג ,תויעדמ תודובע תומסרפמ תואטיסרבינוא ,ןהירצומו ןהיתוריש תא

 .דועו דועו םינותע ,םירפס ,תואקנב ,ריווא-גזמ ,תורייתו תועיסנ ירתא תשרב אוצמל רשפא ןכו

 הקיסומ עומשל ,םיפילקו םיטרס טנרטניאב תוארל רשפאו ,רודיבה םוחתל םג העיגה טנרטניאה תכיפהמ

 ,ןופלטב רבדל ,תושדח עומשל ,םלועב םינוש תומוקמב םיילאוטריו םירוקיב ךורעל ,םינוש םיגוסמ

 .יתימא ןמּוב ואידו תחיש להנל םגו

 תבוטל .התוא םיעיתרמ רבכעלו תדלקמל השיגהו ,הל רז 0-ב שומישהש היסולכוא תמייק ןידע ,םלוא

 .20.8 רויצב ראותמכ רבחתמה ,ייהיזיולט קרוסיי וא ,ואפפ דש ארקנה דחוימ רישכמ חתופ וז היסולכוא
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 רבחתמ אוה ינשה ודיצבו ,ןופלטה וקל תורישי רבחתמה שיילסק 33.6 בצקב ימינפ םדומ ליכמ ו/פפ ד/-ה

 יטמוטוא ןפואב עצבמ ,(ופס) טנרטניאה קפס לא גייחמ ,קוחר-טלש תרזעב לעפומ אוה .היויולטה אובמל

 היויולטה ךסמ לע העיפומ טנרטניאה תגוצת .טנרטניאה תשרל רבחתמו תושרדנה תולועפה לכ תא

 ,קוחר-טלשה תרזעב תועצבתמ טנרטניאב טוטישה תולועפ לכ .רבכעה תא ףילחמ קוחר-טלשהו ,תיתיבה

 .תספדמו תדלקמ רוביחל היצפוא םג תמייקו

 םימיאתמה סירתא םג וחתופ .הטושפו הלק ותלעפהו ,תיבה ןולסל טנרטניאה תא איבמ \אפפ דצ-ה

 לעב וניא היוולטה ךסמש ןוויכמ ,'וכו תויתואה לדוגו תרוצ ,היצולוזרה תניחבמ ,וז היגולונכטל דחוימב

 ,פסדצ חתפל תורבח רפסמ לש תוזרכה םג תומייק .(ללכ ךרדב 5/68) 80-ה ךסמ ומכ תונוכתה ןתוא

 ןכותב תוללוכה תויויולט םג קושל ואצי ןכו ,תיתיבה היויולטהו 80-ה תונוכת תא בלשמה רצומ רמולכ

 .ואטפ ד/-ה תיצקנופ תא

 םיברקתמ ,(היזיולטהו 80-ה) הזל הו םירזו םיקותר הכ דע ויהש תומלועה ינשש ,ןכ םא ,םיאור ונא
 .ונייח תרגישל טנרטניאה איבמש םייוניש הברה ךותמ דחא והו .תחא הדיחיל םיגומתמ ףאו



 טנ-הרטניא .8
 ה הרבה הפאב רע קנו נק לש ב דב הורשו דנקר

 ,(םזסואפסזפ) םינפדפדה ,םיתרשה - טנרטניאה ילכ תעמטה איה ,טנרטניאה איבמש תפסונ הכפהמ
 תביבסל .ןוגראב בושחימה תביבס ךותב - יוכו ,(188) חותיפה יקשממ ,(ודדו., זוזאו) םילוקוטורפה
 סיסב ,המגודל .ינוגרא-םינפ טנרטניא איה םצעבו ,(וחוזפחפו) טנ-הרטניא םיארוק השדחה בושחימה
 םיעצבמש יפכ קוידב ,ןפדפד יייע עצובת וילא השיגהו ,טנ-הרטניא תרשל םאתוי ןוגראה לש סינותנה
 .סויכ טנרטניאב טוטיש

 םירחאה םילוקוטורפה ןובשח לע ,זספ/ופ ילוקוטורפל תפסונ הפונת ןתי הזה ךילהתה
 תוחתפתהש ךכ ,(ואוא 95) הלעפהה תנכותב תבלושמ ףודפדה תנכות סויה רבכ .(דועו 54, פא, 05ו :ןוגכ)
 :יאוול תואצות המכל איבי הזה ךילהתה .תיאדו תיארנ טנ-הרטניא תותשר

 .(הזא וא ריהמ טנרתא) תוגתוממ תותשרל ןתכיפהו ,תוימוקמה תותשרב העונתה תלדגה ₪

 .(חסחוסופ 400855) קוחרמ השיגב שומישה תבחרה ₪

 .(דועו השיג-תרקב ,הנפצה ,פוז צו! ןוגכ) תותשרל הנגה יעצמא תסנכה ₪

 .תותשרב ינורטקלאה רחסהו גולטקה ,םוסרפה תבחרה ₪

 ,הקזחאה תויולע תא הברהב םיניטקמה ,(א6ווסזא 0סחוקטוסזפ) תשר - יבשחמ לש שומישל הסינכ ₪

 שופס גוסמ וא ,(לקרואו ןאס תכימתב) אס גוסמ ויהי תשרה יבשחמ .בושחימה לש גורדישהו לועפתה

 ,רוצייל לוז הדובע ילכ תתל אוה ןויערה .(םירחאו אפ ,קאפמוק ,מבי ,לטניא ,טפוסורקימ תכימתב)

 .ינוגראה בושחמה ךרעמ לש תללוכה תולעה תא ליזוהלו ,ןוגראב הקוזחת וא לוהינ

4 

 ב קרפ םוביח 8
 קו יומה הרט דתו ושבו וכף כ בקקחובשט הלילי: ויהממשל-ק לאח ל לו ]

 הכפהו ,הרוגס הנטק תיאמדקא תשרכ הנש 30-כ ינפל הלחהש ,טנרטניאה תשר תא ונרכה הו קרפב

 .םישמתשמ ינוילימו םירתא יפלא תלעב ,םלוע תקבוח תיקנע תשרל םינשה ךלהמב

 בותינה לוקוטורפ .םינשה ךשמב םה ףא וחתפתהש ,דספ/ופ ילוקוטורפ תרוטקטיכראב תשמתשמ תשרה

 רפסמ הצקומ תשרב (רחא טנמלא לכו) הנחת לכל .תשרב בתנ לכו הנחת לכב ןקתומה ,ופ אוה יסיסבה

 הסריגב ופ ירפסמ לש ינורקעה הנבמה תא ונרכה .(א64 !6) תשרל האצקה שי ןכו ,(305 ופ ארקנה) ןפ

 .85508!0-ל םתקולח תאו ,(ופש4) תיחכונה

 תרפשמה ,סופמ תטיש החתופ ךכמ האצותכו ,רוסחמל סרג תונורחאה םינשב ופ ירפסמל לודגה שוקיבה

 רתפית היעבה קוחרה חווטל .םיבתנב בותינה תואלבט לדוג תא הניטקמו םירפסמה תאצקה תוליצנ תא



 טנרטניאה תשר - 'כ קרפ

 .(םויכ תויביס 32 םוקמב) ופ תבותכ לכל תויביס 128 תוצקומ הבש ,(ופט6) האבה ו; תסריג יייע

 "א תשרב וא ןיילנ וקב ,יתיבה שמתשמל (ופפא וא ןופלט) גויחב תויהל הלוכי טנרטניאה תשרל השיגה

 םיעיגמ תוחוקלהו ,פספ םיארקנה ,םידחוימ השיג ירתא ןיקתמ (!פס) טנרטניאה קפס .(םינוגראו תורבחל)

 .תימוקמ החישב םהילא

 \שפפ דצ-ה .הייפצ יעצמאל תיתיבה היזיולטה תא הכפהו רודיבה םוחתל םג העיגה טנרטניאה תכיפהמ
 .ןולסב הבישיב םג טנרטניאב טטושל רשפאש ךכ ,טנרטניאה תשר ןיבל היזיולטה ןיב םאתמ

 .ןוגראב בושחימה תביבס ךותב טנרטניא לש סילכו תוטיש לצנמה ,ינוגרא סינפ טנרטניא אוה טנ-הרטניאה

 ,(8זסו86ז5) םינפדפד יייע תעצובמ םהילא השיגהו טנ-הרטניאב הדובעל סיבסומ ןוגראה לש םינותנה יסיסב

 ,םיתרשו םישמתשמ ןיב ריהמו בחר רושיק ,יתודידיו יפרג קשממ לש םייגולונכטה םירופישה לוצינ ךות

 .הלעפהה תכרעמו הרמוחה תמרופטלפ גוסב תילימינימ תולתו
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 כושחמו תרושקת
 ,ררחסמ בצקב םויכ תוחתפתמ בושחמהו תרושקתה תויגולונכט

 ,טנרתאה תייגולונכט .הדאיפמילואב ומכ שממ ,"םיאיש תורבוש"''ו

 100-ל רבכ העיגה ,שיילסמ 10 לש בצקב הנש 20 -כ ינפל הלחהש

 תויבחרמה תותשרה .שי'לסמ 1000-ל הלעת דאמ בורקבו ,ש''לסמ

 ומכ תושדח תויגולונכט ןהב ובלושו ,הצקל הצקמ תויתרפיסל וכפה

 וכפה םייטפוא םיביס .זא[ םג הנורחאלו 150א, זגתו6 גץ

 םהילע רבעומ עדימהו ,םיקחורמ םירתא ןיב תיטרדנטס תיתשתל

 .\\פא1-ו 511 לש תומדקתמ תויגולונכטב

 ,בושחמהו תרושקתה תוכרעמ לש היצולובאה תא ראתמ הז רפס

 הרורב הרוצב גצומ רמוחה .ונימי לש תוינכדעה תויגולונכטה דע

 טקדניא ,תירבעב תויבותיכ םע םירויצ לש עפש ללוכו ,תנבומו

 . .תבחרנ היפרגוילביבו טרופמ

 ימוחתב הנש 30-מ הלעמל לש ןויסנ לעב ,םחש יבצ י''ע בתכנ רפסה

 .םיבר תרושקת יטקייוופב תוברועמו ,םינושה תרושקתה
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